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We, EASY BUY 

Public Company Limited 

carry out our business 

with intention 

to contribute to society.

เรา บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) 

มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ

ซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชนสูงสุด

ตอสังคม

พั น ธ กิ จ

M I S S I O N

Mission and Value of EASY BUY Public Company Limited
พนัธกจิและคานิยมของ บรษิทั อซ่ีี บาย จํากดั (มหาชน)



ค� า นิ ย ม

V A L U E

Consciousness & Pride
ตระหนักและภาคภูมิใจ

We implement our duties with consciousness and pride that 
our work can contribute to society.

เราตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติภารกิจและมีความภาคภูมิใจ
ในงานบริการของเราที่สรรคสรางประโยชนตอสังคม

Creativity & Open Mind
สรางสรรคและเปดใจ 

We are open-minded to all new ideas and innovation for the betterment 
of our services.

เราเปดใจโดยไมยึดติดเพื่อรับความคิดสรางสรรคใหมๆ จากผูรวมงานทุกระดับ 
เพื่อประโยชนแหงการพัฒนาและนําเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคาของเรา

Continuous Improvement
ปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 

We are constantly seeking new ways to enhance our performance 
and standards to offer our customers the highest quality service.

เราแสวงหาโอกาสเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดใหกับลูกคาของเรา
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Corporate Key Figures
ตวัเลขทางการเงนิท่ีสําคัญ

(หนวย : ลานบาท / Unit : Million Baht)

ปบัญชี 2559 /
FY 2016

ปบัญชี 2560 /
FY 2017

ปบัญชี 2561 /
FY 2018

Statements of Financial Position / งบแสดงฐานะการเงิน

Loan Receives (Net) / ลูกหนี้เงินใหกูยืม (สุทธิ) 43,363.05 48,135.00 50,813.40

Total Assets / รวมทรัพยสิน 45,540.49 50,511.05 53,068.54

Current Liabilities / หนี้สินหมุนเวียน 10,329.14 10,316.51 12,271.77

Non-Current Liabilities / หนี้สินไมหมุนเวียน 20,604.52 22,123.23 18,760.85

Total Liabilities / รวมหนี้สิน 30,933.65 32,439.74 31,032.62

Share Capital / ทุนจดทะเบียน 4,500.00 6,000.00 6,000.00

Retained Earnings (Deficit) / กําไรสะสม (ขาดทุน) 10,106.84 12,071.31 16,035.92

Total Shareholders’ Equity / สวนของผูถือหุน 14,606.84 18,071.31 22,035.92

Statements of Comprehensive Income / งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Total Income / รวมรายได 12,356.92 13,531.14 14,551.00

Operating and Administrative Expenses / 
คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร

3,363.03 3,673.21 3,773.38

Bad Debt and Doubtful Accounts Expenses / 
หนี้สูญและสํารองหนี้สงสัยจะสูญ

3,717.85 3,930.14 3,918.04

Financial Cost / ตนทุนทางการเงิน 1,031.56 955.53 914.46

Income before Tax / กําไรกอนภาษีเงินได 4,244.48 4,972.26 5,945.13

Net Profit / กําไรสุทธิ 3,392.69 3,979.31 4,752.81

Earnings per Share (Baht) / กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 7.54 7.31 7.93

Key Financial Ratio / อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

Gross Profit Margin (%) / อัตราสวนการทํากําไรขั้นตน (รอยละ) 90.85 92.18 93.05

Net Profit Margin (%) / อัตราสวนการทํากําไรสุทธิ (รอยละ) 27.46 29.41 32.66

Allowance for Doubtful Accounts to Total Loans (%) / 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (รอยละ)

6.53  6.40 6.10

OD3 and Over Account Receivables to Total Account 
Receivables (%) / 
อัตราสวนลูกหนี้คางชําระมากกวา 3 เดือนตอลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อรวม (รอยละ)

2.20 2.18 2.08

Return on Average Assets (%) / 
อัตราผลตอบแทนทรัพยสินเฉลี่ย (รอยละ)

7.85 8.29 9.18

Return on Average Equity (%) / 
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (รอยละ)

25.89 24.35 23.70
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Capital Structure
โครงสรางเงนิทุน

History of Capital Increase / ประวตักิารเพิม่ทนุ

Date / วันที่
Registered and Paid-up Capital / 

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 
(Baht / บาท)

Number of Shares / 
จํานวนหุนสามัญ 
(Shares / หุน)

Par Value / 
มูลคาที่ตราไว 
(Baht / บาท)

30 September 1996 / 
30 กันยายน 2539

120,000,000 12,000,000 10

11 October 2002 / 
11 ตุลาคม 2545

140,000,000 14,000,000 10

9 May 2003 / 
9 พฤษภาคม 2546

185,000,000 18,500,000 10

24 September 2003 / 
24 กันยายน 2546

200,000,000 20,000,000 10

2 June 2011 / 
2 มิถุนายน 2554

300,000,000 30,000,000 10

2 November 2012 / 
2 พฤศจิกายน 2555

3,900,000,000 390,000,000 10

25 September 2015 / 
25 กันยายน 2558

4,500,000,000 450,000,000 10

17 May 2017 / 
17 พฤษภาคม 2560

6,000,000,000 600,000,000 10

As at 31 December 2018 / ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Shareholding Structure / โครงสรางผูถอืหุน 

As at 31 December 2018, the Company has 
registered and paid-up capital of 6,000 million baht, 
divided into 600 million ordinary shares with a par value 
of 10 baht each. The major shareholders are as follows:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 6,000 ลานบาท เรียกชําระแลวทั้งจํานวน แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 600 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
โดยมีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ ดังนี้

Shareholders / รายชื่อผูถือหุน
Number of Stocks / 

จํานวนหุน (Shares / หุน)

Percentage of Share / 
สัดสวนการถือหุน 

(% / รอยละ)

ACOM COMPANY LIMITED / บริษัท อาคอม จํากัด 425,999,760 71.0%

GCT MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED / 
บรษิทั จซีที ีแมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จาํกดั  

150,000,000 25.0%

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

24,000,000 4.0%

Others / บุคคลอื่นๆ 240 0.0%

Total / รวม 600,000,000 100.0%
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2018 was a year of economic 
diversion that economic expansion and 
deceleration could be observed throughout 
the globe. The US economy had continued 
to grow steadily, with a result that outpaced 
many other western countries. China 
faced sharp slowdown, resulted from 
slower growth and adverse impact from 
the trade war, leaving China a long 
way for recovering and rebalancing. 
Although UK had continued to recover, 
the growth remained laid-back, while an 
unemployment rate hit its record low. 
These became some of major factors to 
reshape the world economy. Although 
both European and Japanese growth had 
decelerated in 2018, and the outcomes 
were above the trends. The deceleration 
had affected the unemployment rate, but 
the wage growth that turned out to be 
unchanged was a luck for these developed 
markets. The Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) economy had 
shown a good sign of expansion during the 
first half year at average growth of 5.3 per 
cent. However, due to the deceleration of 
the world economy, the region loss some of 
its momentum in the third quarter and the 
growth dropped by 0.2 per cent (Referred 
to Focus Economics Report, dated 23 
December 2018) from the previous quarter, 
despite the domestic demands shown sign 
of robust. After all, 2018 ended with pretty 
good result for the global economy with 
average real GDP growth at 3.8 per cent 
(Referred to Goldman Sachs Economics 
Research, dated 14 November 2018) above 
the potential. 

Thai economy started to expand in 
2017 after long period of recession, and it 
grew on average at 4.3 per cent for the first 
nine months of 2018 (Referred to NESDB 
Economic report). The economy managed 
to pave its way for real expansion during the 
first half of 2018, nonetheless, it performed  
less than as expected in the third quarter 
from the effect of tourism industry, a 
spillover from the U.S.-China trade spat, 
followed by the number of merchandise 
import growth that surpassed the export, 
yet the domestic demand was robust and 
an expansion of private investment growth 
in the fourth quarter had ended the year 
with good news at 4.1 per cent (Referred 
to NESDB Economic Report), slightly below 
the prediction.

In 2018, Thai financial industry 
started the year with various challenges such 
as the introduction of new technologies, 
the change in consumer behaviors, and 
new government policies that required 
lot of adaptations. While Personal Loan 
business was kicked off a new fiscal year 
with concerns on BOT’s regulation of the 
limitation on customers’ credit providing 
which was announced in the third quarter 
of 2017 that could obstruct the growth and 
put the industry into harsher competition. As 
expected, the new regulation had indeed 
caused a serious competitive situation in 
the industry and drove Person Loan industry 
into a gradual growth. Meanwhile, key 
players were forced to adapt themselves in 
order to survive. As a result, new business 
model could be observed widely in the 
market. 

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
Message from the Chairman

EASY BUY had prepared itself 
for the transformation by pursuing new 
business strategy with targeting on 
new group of customers, carrying out 
more sufficiency of cost management, 
and reinvesting our capabilities. As the 
consequence, year 2018 was remarked as 
another year with strong performance that 
allowed EASY BUY to fulfill its promise with 
Umay+ cardholders, business alliances, 
investors, shareholders, employees, and 
Thai society. At the end of the year, EASY 
BUY had earned 4.76 billion baht net 
profit, with a 19.6 per cent growth from 
the previous year and consecutively year 
on year hit a record high for the ninth year 
in a row. While, the Non-Performing Loan 
was relatively low and stable at 1.63 per 
cent (Referred to the personal loan under 
supervision report).  

2019 will be another challenged 
year of Personal Loan business, EASY 
BUY is ready to go forward amidst the 
intensified competition. We commit to 
continuously be the “Number One Personal 
Loan Brand” in the industry that stand side 
by side with customers and Thai society by 
providing reliable service for better quality 
of life. In addition, advanced technology 
will be stressed with an emphasis on 
cyber security, ease of accessibility as 
wel l as customer convenience. Not only 
the business strategy emphasis, but the 
Corporate Governance is also one of other 
components that EASY BUY always focuses 
in order to persuade the sustainable growth.   

As always, EASY BUY will ensure 
its operations and services under mission 
statement that “We, EASY BUY Public 
Company Limited, carry out our business 
with intention to contribute to society”, 
and will bring greatest benefits to all 
stakeholders and they can continue to 
retain their trust. 

Lastly, I would like to thank you 
for all continuous supports and looking 
forward to making another expressive year 
of EASY BUY.

(Mr. Hitoshi Yokohama)

Chairman and Chief Executive Officer

EASY BUY Public Company Limited
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ป 2561 ที่ผ านมา จะเห็นได ว า

เศรษฐกจิโลกมคีวามเปลีย่นแปลงทีห่ลากหลาย

ทั้งขยายตัวและชะลอตัว เศรษฐกิจสหรัฐ

อเมริกามีการเติบโตอยางแข็งแรง แซงหนา

กลุ มประเทศตะวันตกดวยกัน ในสวนของ

ประเทศมหาอํานาจอยางจีนยังคงเผชิญกับ

การชะลอตวัทีร่นุแรงทางเศรษฐกิจ เปนผลจาก

การเติบโตที่ชะลอตัวลดลง และผลกระทบที่

ไมพึงประสงคจากสงครามการคา ซึ่งทําให

จีนยังคงตองหาหนทางเพื่อฟ นตัว และการ

ปรับสมดุลทางเศรษฐกิจไปอีกสักระยะ 

สหราชอาณาจักรยังคงฟนตัวอยางตอเนื่อง 

และแมวาการเติบโตจะยังคงทรงตัว แตอัตรา

การวางงานกลบัมอีตัราทีล่ดลงเปนประวตักิารณ 

ซึ่งทั้งหมดนี้อาจกลาวไดวาเปนปจจัยสําคัญ

ที่สรางการเปลี่ยนแปลงตอระบบเศรษฐกิจ

ท่ัวโลก แมว าการเติบโตในสหภาพยุโรป

และญี่ปุนมีการชะลอตัวในป 2561 ที่ผานมา 

แตผลลัพธที่ไดมีทิศทางสูงกวาที่คาดการณ 

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจสงผลกระทบตอ

อัตราการวางงาน แตการเติบโตของคาจาง

ไมเปลีย่นแปลง ซึง่ถอืไดวาเปนความโชคดสีาํหรบั

ตลาดที่พัฒนาแลวเหลานี้ สําหรับเศรษฐกิจใน

ภมูภิาคอาเซยีนนัน้ เริม่สงสญัญาณการขยายตวั

ที่ดีในชวงครึ่งปแรก โดยมีอัตราการเติบโต

เฉลี่ยที่อัตรารอยละ 5.3 อยางไรก็ตามภูมิภาค

อาเซยีนไดสญูเสยีความสามารถในการแขงขนั

และการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบ

ของการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก โดยลดลงใน

อัตรารอยละ 0.2 ในไตรมาสที่สาม (อางอิงจาก

รายงาน Focus Economics วันที่ 23 ธันวาคม 

2561) จากไตรมาสกอนหนา ถึงแมวาอุปสงค

ภายในประเทศจะสงสญัญาณทีแ่ขง็แกรงกต็ามที 

ดังนั้นสําหรับป 2561 จึงถือไดวามีผลลัพธที่นา

พอใจ กับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโต

ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) โดย

เฉลีย่อยูทีอ่ตัรารอยละ 3.8 (อางองิจากการวจิยั

เศรษฐศาสตรของ Goldman Sachs วันที่ 14 

พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสูงกวาที่คาดการณไว

เศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวตั้งแตป 

2560 เปนตนมา หลังจากที่เผชิญกับภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยสะสมเปนเวลานาน โดย

ขยายตัวในอัตรารอยละ 4.3 (อางอิงจาก

รายงานประจําป สคช.) ในชวง 9 เดือนแรกของ

ป 2561 เศรษฐกิจไทยเริ่มมีความพรอมสําหรับ

การขยายตัวในชวงครึ่งปแรกของป 2561 

อยางไรก็ตามผลประกอบการไมเปนไปตามที่

คาดการณไวในไตรมาสทีส่าม ซึง่เปนผลกระทบ

มาจากอตุสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีชะลอตวัลง 

ผลกระทบในวงกวางจากสงครามการคา

ระหว างสหรัฐอเมริกาและจีน อีกท้ังการ

ขยายตัวของการนําเขาที่สูงกวาการสงออก 

อยางไรก็ตามจากการที่อุปสงคภายในประเทศ

มีความแข็งแกรงและการขยายตัวของการ

ลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสสุดทาย ทําให

สามารถขยายตวัทีอ่ตัรารอยละ 4.1 (อางองิจาก

รายงานประจําป สคช.) 

ในป 2561 อุตสาหกรรมการเงินของ

ไทยเริ่มตนดวยความทาทายที่หลากหลาย 

อาทิเชน การเขามาของเทคโนโลยีใหมๆ การ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู บริโภค และ

นโยบายจากภาครัฐ ท่ีทําใหตองมีการปรับตัว

มากขึน้ ในขณะเดยีวกนัธุรกจิสนิเช่ือสวนบคุคล

ยังคงมีความกังวลกับกฎระเบียบของธนาคาร

แหงประเทศไทย (BOT) วาดวยการจํากัด

เพดานวงเงินสินเช่ือของลูกคา ท่ีไดประกาศ

ไปกอนหนาในไตรมาสที่สาม ป 2560 ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอุปสรรคดานการเติบโต และทําให

ธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลเขาสู การแขงขันท่ี

ทวีความรุนแรงขึ้น และผลลัพธเปนไปตาม

ที่คาดการณ กฎระเบียบดังกลาวทําใหเกิด

สถานการณการแขงขันที่เขมขน และผลักดัน

ธรุกิจสนิเช่ือสวนบคุคลใหเตบิโตอยางคอยเปน

คอยไป สุดทายทําใหผู ประกอบการสินเชื่อ

สวนบคุคลจาํเปนตองปรบัตวัและเปนผลใหเกดิ

การจับตามองของรูปแบบการดําเนินธุรกิจ

แบบใหมๆ ขึ้นตามมา 

อีซ่ีบาย ไดเตรียมความพรอมเพื่อ

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีการวาง

กลยุทธทางธุรกิจเพื่อเฟนหากลุมลูกคาใหม 

มกีารบรหิารจดัการตนทนุและความสามารถใน

การลงทุนอยางเหมาะสม สงผลใหในป 2561 

(นายฮิโตชิ โยโกฮามา)
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

ที่ผานมา เปนอีกหนึ่งปกับการตอกยํ้าความ

สําเร็จ ทําใหสามารถปฏิบัติตามคําสัญญาตอ

ลูกคาบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พันธมิตรทาง

ธุรกิจ นักลงทุน ผูถือหุน พนักงาน และสังคม

ไทย โดยเมื่อสิ้นสุดปที่ผานมา อีซี่บายสามารถ

ทํา กําไรสุทธิอยูที่ 4.76 พันลานบาท เพ่ิมข้ึน

ในอัตรารอยละ 19.6 จากปกอนหนา และ

สรางสถิติสูงสุดตอเนื่องเปนปที่ 9 ติดตอกัน 

ในขณะเดียวกันหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดอยู 

ในระดับตํ่าอยางตอเน่ือง ท่ีอัตรารอยละ 1.63 

(อางอิงจากรายงานสินเชื่อสวนบุคคลภายใต

การกํากับ) 

ในป 2562 ซึ่งเปนอีกปหนึ่งท่ีมีความ

ทาทายตอธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล อีซี่บาย

มีความพรอมที่จะกาวตอไปทามกลางสภาวะ

การแขงขันท่ีทวีความรุนแรงขึ้น เรามุงมั่นที่

จะเปน “แบรนดสินเช่ือสวนบุคคลอันดับหนึ่ง” 

อยางตอเนื่องในอุตสาหกรรมที่จะอยูเคียงขาง

ลูกคาและสังคมไทย ดวยการใหบริการที่

นาเช่ือถือ เพื่อคุณภาพชีวิตและความเปนอยู

ที่ดีขึ้น  มากกว านั้นเราจะมุ  ง เน นการนํา

ใชเทคโนโลยีใหมที่มีระบบการรักษาความ

ปลอดภัยสูง ตลอดจนการสรางความสะดวก

สบายในการใชงานของลูกคา และไมเพียงแต

การมุงเนนกลยุทธทางดานธุรกิจเทานั้น เรายัง

คํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งถือเปนปจจัย

ทีอ่ซีีบ่ายใหความสาํคญัอยางยิง่ยวดเพือ่นําพา

องคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน

และอกีเชนเคย อซีีบ่ายจะดาํเนนิธรุกจิ

และบริการ ภายใตพันธกิจท่ีวา “เรา บริษัท 

อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) มุงมั่นในการดําเนิน

ธุรกิจ ซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชนสูงสุด

ตอสังคม” เพื่อสงมอบประโยชนสูงสุดแก

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน และคงไวซึ่ง

ความไววางใจสืบไป

สุดทายน้ี ผมขอขอบคุณสําหรับการ

ใหความสนับสนุนอยางตอเนื่อง และจะทําให

ปนีเ้ปนอกีหนึง่ปทีน่าประทบัใจของอซีีบ่ายครบั
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คณะกรรมการและผู�บริหาร
Board of Directors and Management
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1  Mr. Hitoshi Yokohama

 Chairman and Chief 

 Executive Officer

 นายฮิโตชิ โยโกฮามา

 ประธานกรรมการ 

 และประธานเจาหนาที่บริหาร

 

2  Mr. Yoshiro Yamaguchi

 Director and Chief 

 Financial Officer

 นายโยชิโร ยามากุจิ

 กรรมการและประธาน

 เจาหนาท่ีบริหารการเงิน

 

3  Mr. Chatchai Lertbuntanawong

 Director and Chief 

 Information Officer

 นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ

 กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

 กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

4  Mr. Masato Takami

 Director and Senior 

 Executive Officer

 นายมาซาโตะ ทาคามิ

 กรรมการและรองประธาน

 เจาหนาที่บริหารอาวุโส

 

9  Ms. Somporn Ketaroonrat

 Senior Executive Officer

 นางสาวสมพร เกตุอรุณรัตน

 รองประธานเจาหนาที่

 บริหารอาวุโส

 

10  Mr. Takeo Endo

 Senior Executive Officer

 นายทาเคโอะ เอนโด

 รองประธานเจาหนาที่

 บริหารอาวุโส

 

11  Mr. Hiroshi Aizawa

 Executive Officer

 นายฮิโรชิ ไอซาวา

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร

 

12  Mr. Hironori Unno

 Executive Officer

 นายฮิโรโนริ อุนโนะ

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร
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5  Mr. Takeo Noda

 Director

 นายทาเคโอะ โนดะ

 กรรมการ

 

6  Mr. Yoshiharu Mori

 Director

 นายโยชิฮารุ โมริ

 กรรมการ

 

7  Mr. Witit Sujjapong

 Independent Director and 

 Chairman of Audit Committee

 นายวิทิต สัจจพงษ

 กรรมการอิสระ

 และประธานกรรมการตรวจสอบ

 

8  Mr. Paitoon Taveebhol

 Independent Director and 

 Member of Audit Committee

 นายไพฑูรย ทวีผล

 กรรมการอิสระ 

 และกรรมการตรวจสอบ

 

13  Mr. Hideki Yabukawa

 Executive Officer

 นายฮิเดกิ ยาบุคาวะ

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร

 

14  Mr. Kei Ikeda

 Executive Officer

 นายเคอิ อิเคดะ

 รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

 

15  Ms. Watinee Chiarapuntarugsa

 Executive Officer

 นางสาววาทินี เจียรพันธรักษา

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร

 

16  Mr. Sompong Anekvisudwong

 Company Secretary 

 and Senior Vice President Corporate 

 Planning & Coordination Department 

 นายสมพงษ อเนกวิสูตรวงศ

 เลขานุการบริษัทและผูอํานวยการอาวุโส

 ฝายแผนงานและประสานงานองคกร
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Financial Service

Umay+ Card was launched in August 2006, which 
is a card used to obtain revolving loan. Umay+ card 
can be used for installment loan at its allied vendors 
under the credit-line of revolving loan. The qualification 
of applicants who can apply Umay+ card is those who 
have regular monthly income of at least 7,000 Baht 
(As at 31 December 2018).

ANNUAL REPORT 2018

Umay+ Premier Card was launched in November 
2011, which is a card used to obtain revolving loan. The 
defined functions of Umay+ Premier Card is the same 
as Umay+ card, while the qualification of applicants 
who can apply for Umay+ Premier Card is those who 
have regular monthly income of 20,000 Baht or more 
(As at 31 December 2018).

EASY BUY Public Company Limited obtains 
a Personal Loan Business under Supervision license 
from the Ministry of Finance (MOF) according to the 
Article 12 of MOF Notification, Re: Business Subject 
to Approval to Clause 5 of the Revolutionary Council 
Decree 58 (Personal Loan under Supervision), dated 
9 June 2005 and the Notification of the Bank of 
Thailand Re: Prescription of Rules, Procedures and 
Conditions for Undertaking of Personal Loan Business 
under Supervision for Non-financial Institution 
Operators. Therefore, the Company is authorized 
to conduct the retail consumer finance business 
representing (i) Revolving loan, and (ii) Installment 
loan. The Revolving loan is served through Umay+ 
branches and apply-channels totally 99 units. The 
Installment loan is served through its allied vendor 
shops totally 102 shops (As at 31 December 2018). 

 Revolving Loan under the Brand Name 

of Umay+

Currently, the Company provides the 
unsecured revolving loan under the brand name of 
Umay+ to the customers who need cash for their 
various needs. The customer can withdraw any 
desired amount of cash within the credit-line at any 
time and may choose to repay monthly minimum 
payment via nationwide ATM network of Umay+ and 
allied commercial banks. The interest is charged 
only on the amount that the customer uses. The 
credit-line is restored every time when repayment 
is made without re-application. The customer can 
apply Umay+ simply and in a short time by filling 
and submitting a loan application form together 
with the required documents via Umay+ branch, 
apply-channel, mailing, and on-line service. Taking 
into account the various factors of an applicant’s 
attributes, the Company determines the credit-line 
of up to 5 times of the applicant’s monthly salary. To 
make accurate, reliable and fast credit risk decision 
to the applicants, the Credit Scoring System is used 
in the credit granting process. 

The Umay+ revolving loan service is delivered 
through (i) Umay+ Card, (ii) Umay+ Premier Card, 
and (iii) Umay+ PAY IT FORWARD Card.
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บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับจากกระทรวงการคลัง 
ตามขอ 12 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
(เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การกําหนด 
หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการประกอบธรุกจิสนิเชือ่สวนบคุคลภายใตการกาํกบัสาํหรบัผูประกอบธรุกจิทีม่ใิชสถาบนัการเงิน 
ดังนั้น บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอย โดยแบงออกเปน (1) สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) และ 
(2) สินเชื่อผอนชําระ (Installment Loan) โดยบริษัทฯ ไดใหบริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนผานสาขายูเมะพลัส และชองทาง
การสมัคร รวมทั้งสิ้น 99 แหง ขณะที่สินเชื่อผอนชําระไดใหบริการแกลูกคาผานรานคาที่เปนคูคาของบริษัทฯ จํานวน 102 รานคา
ทั่วประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บริการทางการเงิน

บตัรกดเงนิสดยเูมะพลสั (Umay +) 
เริ่มใหบริการในเดือนสิงหาคม 2549 เปน
บัตรกดเงินสดเพื่อใชบริการสินเชื่อเงินสด
หมนุเวยีน ซึง่ลูกคาสามารถใชบตัรกดเงนิสด
ยูเมะพลัส สําหรับบริการสินเชื่อผอนชําระ
กับพันธมิตรรานคาภายใตวงเงินสินเชื่อ
ของสินเชื่อหมุนเวียน โดยคุณสมบัติของ
ผู สมัครที่สามารถสมัครบัตรกดเงินสด
ยูเมะพลัส ไดแก ผูที่มีรายไดประจําต้ังแต 
7,000 บาทขึ้นไปตอเดือน (ขอมูล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561)

 สนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนของยเูมะพลสั ใหบรกิารผาน 

(1) บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+ Card) 

(2) บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร (Umay+ Premier Card) และ

(3) บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส PAY IT FORWARD (Umay+ PAY IT 
 FORWARD Card)

บตัรกดเงนิสด

ยเูมะพลสั

บตัรกดเงนิสดยเูมะพลสั พรเีมยีร 
(Umay+ Premier Card) เริ่มใหบริการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2554 เปนบัตรกด
เงนิสด เพือ่ใชบรกิารสนิเชือ่เงนิสดหมุนเวยีน 
ซึ่งลักษณะการใชงานของบัตรกดเงินสด
ยูเมะพลัส พรีเมียร (Umay+ Premier 
Card) ไมแตกตางไปจากบัตรกดเงินสด
ยเูมะพลัส (Umay+ Card) สําหรบัคุณสมบตัิ
ของผูสมคัรบตัรกดเงนิสดยเูมะพลสั พรเีมยีร 
(Umay+ Premier Card) ไดแก ผูที่มีรายได
ประจําต้ังแต 20,000 บาทขึ้นไปตอเดือน 
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บตัรกดเงนิสด

ยเูมะพลสั พรเีมยีร

 สนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน 

ภายใตผลติภณัฑ 

บตัรกดเงนิสดยเูมะพลสั

ปจจบัุน บรษิทัฯ ใหบรกิารสนิเชือ่
เงินสดหมุนเวียนที่ไมมีหลักประกัน
ภายใตชื่อผลิตภัณฑ บัตรกดเงินสด
ยเูมะพลสั (Umay +) แกลกูคาทีม่คีวาม
ตองการใชเงินสดตามความตองการ
ที่หลากหลาย ลูกคาสามารถเบิกถอน
เงินสดที่ตองการภายในวงเงินสินเช่ือ
ไดตลอดเวลา และสามารถเลือกชําระ
คางวดขั้นตํ่ารายเดือนผานเครือขาย
ตูเอทีเอ็มยูเมะพลัส (Umay+) และ
พันธมิตรธนาคารพาณิชยทั่วประเทศ 
โดยดอกเบี้ยจะถูกคํานวณเฉพาะจาก
ยอดสินเชื่อที่ลูกคาเบิกถอนเทานั้น 
วงเงินสนิเชือ่จะไดรบัการปรบัคนืทกุครัง้
เมื่อชําระคืนโดยไมตองสมัครใหม 
ลูกคาสามารถสมัครบัตรกดเงินสด
ยูเมะพลัส (Umay+) ไดภายในระยะ
เวลาอันสั้นเพียงกรอกใบสมัครบัตร
กดเงนิสดยเูมะพลสั (Umay+) และยืน่
พรอมเอกสารที่จําเปน ผานทางสาขา
ยเูมะพลสั (Umay+) ชองทางการสมคัร 
ไปรษณีย และบริการออนไลน ทั้งนี้
บริษัทฯ จะดําเนินการพิจารณาวงเงิน
สินเชื่อสูงสุดที่ 5 เทาของเงินเดือน
ขึ้ นอยู  กับคุณสมบัติ ของผู  สมัคร
แตละราย อีกทั้งบริษัทฯ ไดนําระบบ
เครดิตสกอรริ่ง (Credit Scoring 
System) มาใชในกระบวนการพจิารณา
สนิเชือ่ เพือ่สรางความแมนยาํ เหมาะสม 
และรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อ
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 Service Channels

Service Channels of Umay+ can be categorized 
as follows:

Umay+ Branch

Umay+ Branch generally facilitates all visitors by 
providing supportive functions related to its services. 
Branch staffs are well trained to ensure the professional 
service is delivered to all visitors. Innovative Technology 
is continuously adapted to Umay+ Branch in order to 
maximize the customer satisfaction.

Umay+ Branch is located in the place with 
customer convenience and where a synergistic effect with 
surrounding stores and facilities can be expected, such 
as department store, business center and community 
covering 63 provinces nationwide. As at 31 December 
2018, the Company has 99 units of branch and apply-
channel in total, which is divided into (1) 29 units in 
Bangkok and its vicinity, (2) 16 units in Northern, (3) 21 
units in Central and Eastern, (4) 23 units in North Eastern, 
and (5) 10 units in Southern.

Moreover, the Company establishes the Operation 
Centers in regional cities, in order to facilitate the efficiency 
of credit granting process in nearby provinces. As at 
31 December 2018, the Company has 4 Operation Centers, 
Nakhonratchasima Operation Center, Chiangmai-Saha 
Sripoom Operation Center, Songkhla Operation Center 
and Rayong Operation Center.

Umay+ PAY IT FORWARD Card

Umay+ PAY IT FORWARD Card was launched in March 
2013, as an option for customers to share their sympathy to support 
the Company’s social contribution activity, under the project of 
“EASY BUY...for Thai Society”. The activity aims to support the 
handicapped and disabled people via the Thai Red Cross Society. 
The defined function of Umay+ PAY IT FORWARD card is the same 
as the aforementioned Umay+ card. Since the activity started, the 
Company has been contributing 55 million Baht to the Thai Red 
Cross society. (As at 31 December 2018).

Activity Booth

Activity Booth is created to conduct sales 
activity within a particular period. Visitors can 
definitely enjoy fast and quality service at the booth, 
where the only essential functions are provided, such 
as accepting Umay+ service application, credit-line 
increase requisition, and offering service information. 
As at 31 December 2018, Umay+ has 76 Activity 
Booths in total.

Allied Vendor Shops for Installment Loan Service

Installment Loan can be served through allied 
vendors which consist of shops, department stores, 
and retail stores. Umay+ always emphasizes on the 
quality of collaboration with allied venders. At the 
point of service, the intensive training program is 
provided to the assigned staffs in order to deliver 
the most benefits to customers. As at 31 December 
2018, there are 102 allied vendors nationwide, where 
is divided into (1) 55 vendors in Bangkok and its 
vicinity, (2) 14 vendors in Northern, (3) 18 vendors 
in North Eastern, (4) 6 vendors in Southern and (5) 
9 vendors in Eastern.
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 ชองทางการใหบรกิาร

ชองทางการใหบริการของยูเมะพลัส สามารถแบงได 
ดังตอไปนี้

สาขายูเมะพลัส

สาขายเูมะพลสั อาํนวยความสะดวกใหแกลูกคาท่ัวไป 
ใหบรกิารงานดานตางๆ ทีเ่กีย่วของกบับตัรกดเงนิสดยเูมะพลัส 
โดยพนกังานสาขาผานการฝกอบรมอยางดเียีย่ม เพือ่ใหมัน่ใจ
วาลูกคาทุกรายไดรับการบริการที่ประทับใจ มีการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ในสาขา
ยเูมะพลสัอยางตอเนือ่ง เพือ่สงมอบความพงึพอใจสงูสดุใหแก
ลูกคายูเมะพลัส

สาขายูเมะพลัส สามารถพบเห็นไดตามสถานท่ี
ศูนยรวมความสะดวกสบาย เชน หางสรรพสินคา ยานธุรกิจ 
และแหลงชุมชน ครอบคลุม 63 จังหวัดทั่วประเทศ โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีาขาและชองทางการสมคัร 
รวมทั้งสิ้น 99 แหงโดยแบงเปน (1) 29 แหงในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (2) 16 แหงในภาคเหนือ (3) 21 แหงในภาคกลาง
และภาคตะวันออก (4) 23 แหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ (5) 10 แหงในภาคใต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการอนุมัติ
สินเชื่อในหัวเมืองใหญตามภูมิภาค เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
งานดานการพิจารณาวงเงินสินเช่ือในจังหวัดใกลเคียงอยาง
มีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ 

มีศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อท้ังส้ิน 4 แหง ไดแก ศูนย
ปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อนครราชสีมา ศูนยปฏิบัติการอนุมัติ
สนิเชือ่เชยีงใหม - สหศรภีมู ิศนูยปฏบิตักิารอนมุตัสินิเชือ่สงขลา 
และศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อระยอง

บูธกิจกรรมสงเสริมการขาย

บูธกิจกรรมสงเสริมการขายดําเนินกิจกรรมการขาย
เฉพาะชวงเวลาทีก่าํหนดไว ลกูคาทัว่ไปจะไดรบัความประทบัใจ
กับบริการท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยบูธกิจกรรมสงเสริม
การขายจะใหบริการเฉพาะงานที่จําเปนตอการขายเปนหลัก 
เช น การรับเอกสารการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส 
การย่ืนคํารองขอปรับวงเงินสินเชื่อ และการสอบถามขอมูล
การใหบริการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยูเมะพลัสมีบูธ
กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งสิ้น 76 แหง

รานคาพันธมิตร สําหรับการใหบริการสินเชื่อผอนชําระ

สินเชื่อผอนชําระสามารถขอรับบริการผานทางรานคา
พันธมิตร ซึ่งประกอบดวย รานคาทั่วไป หางสรรพสินคา และ
รานคาปลีกขนาดใหญ ยูเมะพลัสใหความสําคัญกับคุณภาพ
การรวมมือระหวางรานคาพันธมิตรอยางสมํ่าเสมอ ทําให
พนักงานที่ไดรับมอบหมาย ณ จุดรับบริการ ตองไดรับการ
ฝกอบรมเปนอยางดี เพื่อท่ีจะสงมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดแกลูกคา 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รานคาพันธมิตรของบริษัทฯ 
มีทั้งสิ้น 102 แหงทั่วประเทศ โดยแบงออกเปน (1) 55 รานคา 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (2) 14 รานคาในภาคเหนือ 
(3) 18 รานคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4) 6 รานคา 
ในภาคใต และ (5) 9 รานคาในภาคตะวันออก

บตัรกดเงนิสดยเูมะพลสั PAY IT FORWARD (Umay+ 
PAY IT FORWARD Card) เริม่ใหบรกิารในเดอืนมนีาคม 2556 
เพือ่ใหลกูคาไดมสีวนรวมในการแบงปนนํา้ใจ โดยการสนบัสนนุ
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ภายใตโครงการ “อีซี่บาย...
เพื่อสังคมไทย” โดยกิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
ผูพิการและผูทุพพลภาพ ผานทางสภากาชาดไทย สําหรับ
ลักษณะการใชงานของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส PAY IT 
FORWARD (Umay+ PAY IT FORWARD Card) ไมแตกตาง
ไปจากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส นับต้ังแตเริ่มกิจกรรม 
บริษัทฯ ไดสงมอบเงินบริจาคท้ังส้ิน จํานวน 55 ลานบาท
ใหแกสภากาชาดไทย (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บตัรกดเงนิสดยเูมะพลสั 

PAY IT FORWARD
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Mailing

Mailing method is simply created in order to 
provide another convenience to the customers who 
has limitations to access to Umay+. Loan application 
form can be found at Umay+ Branch, Activity Booth, 
and also can be printed via its website (www.umayplus.
com). Applicant can easily complete filling the form, 
attach together with required documents and mail to 
the Company. This method normally takes 14 days to 
complete the credit granting process.

On-line Service

Umay+ always seeks an opportunity to improve 
itself for the customer satisfaction. Digital trend in 
Thailand is expected not only to enhance the customer 
convenience in the personal loan services but also to 
serve as a spur to attract latent customers who have never 
used personal loan before. Virtual channels, therefore, are 
continuously developed and improved in order to create 
a better customer experience through Umay+ on-line 
service. There are three main virtual channels, where 
customers always enjoy gaining privileges. 

(i) www.umayplus.com: Official website of Umay+ 
developed based on User Friendly concept, which can 
be simply accessed via internet. All service information 
is officially provided and easily found on this website.

(ii) Umay+ Mobile Application: Can be simply 
used by operating system for both iOS and Android. 
This application is developed at the high-level security 
as equal to commercial banking system standard.

(iii) Umay+ Line Connect: Introduced in October 
2017 in order to provide the utmost convenience to the 
customers. Subscribers can promptly receive promotion 
information and special privileges. Furthermore, 
customer, who subscribes as registered members can 
enjoy Umay+ service anytime and anywhere. As at  
31 December 2018, Umay+ Line Connect has more than 
7.3 million subscribers.

Addit ional ly,  Facebook Umay+ Offic ia l  
(@umayplusofficial) is implemented for the purpose 
of customer’s communication enhancement. As at  
31 December 2018, Umay+ Official Page has 201,705 
followers.

 Withdrawal / Payment Service

Withdrawal Service

Umay+ always has concerns about the customer’s 
convenience. The cash withdrawal channels are 
implemented in order to serve all customers; 

• Withdraw at Umay+’s branch and 96 ATMs (As 
at 31 December 2018). 

• Withdraw at allied commercial bank’s over 
50,000 ATMs such as Krungsri Bank, Bangkok Bank, 
Government Savings Bank, Kasikorn Bank, Krung Thai 
Bank, Siam Commercial Bank, and Thanachart Bank. 

• Transfer via Easy Tele Cashing, easily call 
0-2695-0000, and self-interact with Automatic Phone 
System. 

• Transfer via Easy Mobile Cashing, simply 
proceed cash-transfer to the registered bank account 
through Umay+ Mobile Application.

Payment Service

Payment methods and channels are always 
expanded to support customer’s convenience; 

• Pay cash at Umay+’s branch and 96 ATMs (As 
at 31 December 2018).

• Pay via Umay+ Mobile Application - Krungsri 
Bank, Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Krung Thai Bank, 
and Siam Commercial Bank.

• Pay via mobile phone - Mpay service (AIS).

• Pay cash at agent counters - Counter Service 
(7-Eleven, etc.), Tesco Lotus, Big C cashier, CenPay, 
Thai Post, Mpay station (AIS, Telewiz), AirPay Counter, 
and AirPay Application.

• Pay via commercial bank’s ATM or counters 
 - Krungsri Bank, Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Krung 
Thai Bank, Siam Commercial Bank, Thanachart Bank, 
TMB Bank, and Government Savings Bank.

• Pay by automatically direct debit - Kasikorn 
Bank, Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, Krung 
Thai Bank, TMB Bank, Krungsri Bank, Thanachart Bank, 
and Government Savings Bank.



ทางไปรษณีย

การสมคัรทางไปรษณยี เปนอกีหนึง่รปูแบบการบรกิาร
ที่อํานวยความสะดวกใหแกลูกคาที่มีขอจํากัดในการเขาถึง
ยูเมะพลัส โดยเอกสารการสมัครสินเชื่อสามารถขอรับไดที่
สาขายเูมะพลสั บธูกจิกรรมสงเสรมิการขาย หรอืสามารถพมิพ
ผานทางเว็บไซต (www.umayplus.com) ผูสมัครสามารถ
กรอกใบสมัคร แนบเอกสารตามที่รองขอ และสงมายังบริษัทฯ 
ผานทางไปรษณีย ซ่ึงโดยปกติวิธีการนี้จะใชเวลาดําเนินการ
ทั้งสิ้น 14 วันในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ

การบริการออนไลน

ยูเมะพลัสแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเอง
อยางสมํ่าเสมอเพื่อความพึงพอใจของลูกคา แนวโนมดาน
ดิจิทัลในประเทศไทย ทําใหไมเพียงความสะดวกสบายท่ี
ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับเพิ่มมากข้ึนจากการบริการสินเชื่อ
สวนบุคคล แตยังรวมไปถึงแรงกระตุนในการดึงดูดลูกคาท่ีมี
ศักยภาพที่ไมเคยใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลมากอน ดังนั้น
ชองทางออนไลนตางๆ จึงไดถูกพัฒนาและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อการใชงานที่เรียบงายยิ่งขึ้นผานชองทางบริการ
ยูเมะพลัสออนไลน โดยแบงออกเปน 3 ชองทางออนไลนหลัก 
ที่พรอมอํานวยความสะดวกแกลูกคาทุกราย ดังนี้

(1) www.umayplus.com เว็บไซตอยางเปนทางการ
ของยูเมะพลัส ซึ่งไดถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่เปนมิตรกับ
ผูใชงาน เพื่อใหสามารถเขาถึงไดสะดวกและรวดเร็วผาน
อินเทอรเน็ต ขอมูลการบริการทั้งหมดไดถูกรวบรวมและ
จัดเรียงใหงายตอการคนหาบนเว็บไซต 

(2) ยูเมะพลัสแอปพลิเคชั่นบนมือถือ สามารถ
ใชงานไดทัง้ระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android โดยยเูมะพลสั
แอปพลิเคชั่นไดรับการออกแบบและพัฒนาใหใชงานงาย 
แตมีระดับการรักษาความปลอดภัยที่สูงเทียบเทามาตรฐาน
ธนาคารพาณิชย

(3) ยูเมะพลัสไลนคอนเนค ใหบริการต้ังแตเดือน
ตุลาคม 2560 ที่ผานมา เพื่อสรางประสบการณความสะดวก
สบายสูงสุดแกลูกคา ผูใชบริการสามารถรับขอมูลขาวสาร
กิจกรรมสงเสริมการขาย และสิทธิพิเศษมากมายไดทันที 
และสําหรับลูกคาบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสที่ไดลงทะเบียน
ไวเรียบรอยแลว จะสามารถรับบริการตางๆ จากยูเมะพลัส 
ไดทกุที ่ทกุเวลา โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ยเูมะพลสัไลน
คอนเนค มีผูติดตามมากกวา 7.3 ลานราย

นอกจากนี้ เฟซบุก ยูเมะพลัส (@umayplusofficial) 
ถูกสรางขึ้นภายใตวัตถุประสงคเพื่อสรางการมีสวนรวมกับ
ลูกคายูเมะพลัส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยูเมะพลัส 
ออฟฟเชียล เพจ มีผูติดตามทั้งสิ้น 201,705 ราย

บริการเบิกถอนเงินสด 

ยูเมะพลัสตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความ
สะดวกสบายแกลูกคา โดยมีชองทางในการบริการเบิกถอน
เงินสดที่ครอบคลุม ดังนี้ 

• การเบกิถอนเงนิสดผานสาขายเูมะพลสั และตูกดเงินสด
อัตโนมัติ (ATM) จํานวน 96 ตูทั่วประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561) 

• การเบกิถอนเงนิสดผานเครอืขายตูกดเงนิสดอตัโนมติั 
(ATM) ของธนาคารพันธมิตรตางๆ กวา 50,000 ตูทั่วประเทศ 
ไดแก ธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย 
และธนาคารธนชาต 

• การเบิกถอนเงินสดผานบริการโทรส่ังเงินโอนเขา
บัญชี (Easy Tele Cashing) โทร. 0-2695-0000 ผานระบบ
โทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ

• การเบิกถอนเงินสดผานบริการส่ังเงินโอนเขาบัญชี 
(Easy Mobile Cashing) โดยสามารถสั่งโอนเงินไปยังบัญชี
ท่ีไดทําการลงทะเบยีนไวกอนหนา ดวยยเูมะพลัสแอปพลเิคชัน่
บนมือถือ

บริการชําระเงิน

วธิกีารและชองทางการชาํระเงนิเพือ่อาํนวยความสะดวก
แกลูกคา ดังนี้

• ชําระเงินสดผานสาขายูเมะพลัส และตูกดเงินสด
อัตโนมัติ (ATM) จํานวน 96 ตูทั่วประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561) 

• ชาํระผานยเูมะพลัสแอปพลิเคชัน่บนมอืถอื - ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
กรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย

• ชาํระผานทางโทรศัพทมอืถือ - บรกิารเอม็เปย (เอไอเอส)

• ชาํระท่ีจดุบรกิารตัวแทนรบัชาํระ - เคานเตอรเซอรวสิ 
(7-Eleven, อื่นๆ) เทสโก โลตัส จุดบริการแคชเชียรบิ๊กซี 
จุดบริการ CenPay ที่ทําการไปรษณียไทย เอ็มเปยสเตชั่น 
(เอไอเอส / เทเลวิซ) แอรเพยเคานเตอรและแอรเพย
แอปพลิเคชั่น

• ชําระผานตูกดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
พาณิชยหรือเคานเตอรธนาคาร - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และธนาคาร
ออมสิน

• ชําระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ - 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารธนชาต และธนาคารออมสิน 

15รายงานประจําป� 2561 บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)



16 ANNUAL REPORT 2018EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED

Corporate Social Responsibility Activity 
EASY BUY Public Company Limited

EASY BUY Public Company Limited (EASY BUY) established 
sustainable development goals in accordance with mission 
statement, “We, EASY BUY Public Company Limited, carry out our 
business with intention to contribute to society”. Toward the goals, 
the business operations have been being carried out to ensure 
that all stakeholders gain the utmost benefits and satisfactions. In 
addition, EASY BUY intends to create some values through Corporate 
Social Responsibility (CSR) activities in order to help solving issues 
in economy, environment and society. CSR activities of EASY BUY 
can be classified into 5 projects as follows:

 1. “EASY BUY…for Education” Project

With a strong belief that “Children are the future of the nation”, 
EASY BUY has been providing supports for educational development 
over two decades with an aim to heighten quality of education that 
is being delivered to Thai youths via following social contribution 
activities;

Umay+ “makes Children’s Dream…comes True” Activity: This 
activity is designed to support many aspects of development for 
students in remote areas, such as donation of educational supplies, 

property repairing, lunch and scholarships providing for over 56 schools in 51 provinces nationwide. Including 
the contribution of “Sufficiency Economy” of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej, under the concept of 
“Integrated agriculture” as well as establishing the sustainable farming center. 

 2. “EASY BUY…shares 

Sympathy for Victims” Project

This project focuses on providing aid 
to disaster victims across the country;

Umay+ “Arsa…sharing Sympathy” 
Activity: This activity supports essential 
needs for people in the affected areas from 
disaster. For instance, Umay+ “Arsa…for 
Southerners”, which provided survival kits 
to flood victims in Surat Thani province, 
and Umay+ “Arsa…for Community”, which 
donated cash to flood victims in Sakon 
Nakhon province via the Thai Red Cross 
Society.
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กิจกรรมเพื่อสังคม 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีซ่ี บาย จํากัด (มหาชน) มีเปาหมายในการพัฒนาองคกร
อยางยัง่ยนื ตามพนัธกจิขององคกรทีว่า “เรา บรษิทั อซีี ่บาย จาํกดั (มหาชน) 
มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชนสูงสุดตอสังคม” 
ภายใตเปาหมายดังกลาว การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงดําเนินไปโดย
มุงเนนใหผูมสีวนไดสวนเสยีทกุภาคสวนไดรบัประโยชนและความพงึพอใจ
สูงสุด มากไปกวานั้น อีซี่บายมีความตั้งใจที่จะสรางสรรคคุณคาสูสังคม
ผานการทํากิจกรรมเพื่อสังคมในทุกมิติ เพื่อชวยแกไขผลกระทบตางๆ 
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมไทย โดยกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 5 ประเภทโครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการ “อซีีบ่าย…เพือ่การศกึษา” 

ดวยตระหนักดีวาเยาวชนคืออนาคตของชาติ ตลอดระยะเวลากวา 
2 ทศวรรษ บรษิทัฯ ไดใหการสนบัสนนุดานการพฒันาการศกึษา การเรยีนรู 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย และ
มีทิศทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง ไดแก

กิจกรรม ยูเมะพลัส “ใหนองวางใจ...งายทุกฝน” เปนกิจกรรม
การใหความชวยเหลือที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียน
ในพื้นที่หางไกล เชน สงมอบอุปกรณการเรียนการสอน การซอมแซม
สภาพแวดลอม อาคารเรียน การเลี้ยงอาหารกลางวัน และการมอบทุน
การศึกษามากกวา 56 โรงเรียน 51 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสานตอแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในอันท่ีจะสงเสริมวิถีแหงความพอเพียง ผานแนวคิด “เกษตรผสมผสาน
เพื่ออาหารกลางวัน” ตลอดจนสรางการเรียนรูใหแกชุมชนในพื้นที่ในการทําเกษตรแบบผสมผสานอยางยั่งยืน

 2. โครงการ “อซีีบ่าย…เพือ่ผูประสบภยั”

เปนโครงการที่เนนการใหความชวยเหลือแก
ผูประสบภัยพิบัติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไดแก 

กิจกรรม ยูเมะพลัส “อาสา...ปนนํ้าใจ” เปน
กิจกรรมท่ีบริษัทฯ ดําเนินการสงมอบความชวยเหลือ
แกภาคสวนตางๆ เพื่อช วยเหลือผู ประสบภัยพิบัติ 
เชน กิจกรรม ยูเมะพลัส “อาสา...ปนน้ําใจชวยชาวใต” 
โดยการสงมอบถุงยังชีพเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
จังหวัดสุราษฎรธานี และยูเมะพลัส “อาสา...ปนนํ้าใจ” 
โดยการสงมอบเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จังหวัด
สกลนคร ผานทางสภากาชาดไทย เปนตน
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 3. “EASY BUY…for Thai Environment” Project

With the growing concerns for environmental preservation, each year, the executives and employees join 
together to conserve the environment through various programs such as forestation, establishment of an artificial 
salt licks, natural dam construction, clean the beach, etc. 

 4. “EASY BUY…for Thai Society” Project

EASY BUY always emphasizes on endeavors to cultivate 
social responsibility into Thai society. 

Umay+ “PAY IT…FORWARD” Activity: This social 
contribution activity is being conducted under the collaboration 
between EASY BUY and the Thai Red Cross Society for over 6 
years. With the objective of supporting handicapped people in 
Thailand, EASY BUY has raised over 55-million Baht cash donation 
in total. In 2018, EASY BUY had an aim of fundraising to support 
the Princess Sirindhorn Craniofacial Center, mobile clinic through 
the Thai Red Cross Society.

Umay+ “Happiness…for local Community” Activity: This 
activity aims to promote the smart financial planning to the 
next generation. With an objective to support the “Sufficiency 
Economy” philosophy of His Majesty the late King Bhumibol 
Adulyadej, the scholarship short-movie contest is initiated in 
order to communicate public-wide. 

Other Social Contribution Activities for Thai Society: 
EASY BUY has always been supporting numerous kinds of CSR 
activities, such as Royal Donation of Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Foundation, sponsorship of Santa Kids 
Activity, Blood Donation Activity, etc.
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 3. โครงการ “อซีีบ่าย…เพือ่เพือ่นมนษุยและสิง่แวดลอม” 

ดวยความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมเสมอมา ผูบริหาร และพนักงานอีซี่บายจะรวมกันทํากิจกรรมเพื่อสงเสริม
และรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูตอไปเปนประจําทุกป เชน การปลูกตนไมเพื่อเพิ่มปริมาณผืนปา การทําโปงเทียม การทําฝาย
ชะลอนํ้า ในกิจกรรม ยูเมะพลัส “รักเรา...รักษโลก” Clean the beach…หาดสวย นํ้าใส เปนตน

 4. โครงการ “อซีีบ่าย…เพือ่สงัคมไทย” 

บรษิทัฯ มุงมัน่ในการสงเสรมิสังคมไทย ตลอดจนสงเสรมิในการ
สรางจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบตอสังคมไทย

กิจกรรม ยูเมะพลัส “สงตอ...ความหวงใย” เปนกิจกรรม
เพือ่สงัคมทีบ่รษิทัฯ ดาํเนนิการภายใตความรวมมอืระหวางอซีีบ่ายและ
สภากาชาดไทยมากวา 6 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูพิการ
ดอยโอกาสในประเทศไทย บรษิทัฯ ไดรวมกบัคนไทยผูมจีติศรทัธาสมทบ
เงินบริจาคเปนจํานวนกวา 55 ลานบาท สงมอบแกสภากาชาดไทย 
โดยในป 2561 ไดสานตอการระดมทุนบริจาค เพื่อสนับสนุนงาน
คลินิกเคลื่อนที่ ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนา
และกะโหลกศีรษะ ผานทางสภากาชาดไทย

กิจกรรม ยูเมะพลัส “สรางสุข...เพื่อชุมชน” เปนกิจกรรมที่
ดําเนินการเพื่อปลูกฝงการวางแผนทางการเงินอยางชาญฉลาด โดยมี
วตัถปุระสงคเพือ่สนบัสนนุหลกัปรชัญา “เศรษฐกจิพอเพยีง” ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบ
การประกวดภาพยนตรเรื่องสั้น สื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ 

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนอื่นๆ โดยใหการสนับสนุน 
และความชวยเหลือสังคมไทยในรูปแบบตางๆ เชน การเขาเฝา
ทูลละอองพระบาท ทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล มูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กิจกรรมซานตาคิดส ทูตนอยเพื่อเพื่อน
ดอยโอกาส กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษย เปนตน
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 5. “EASY BUY…for Thai Sport” Project

This project is established to promote Thai sports. EASY BUY has 
been providing sport sponsorships in various aspects in an effort to boost 
the popularity of sport industry in Thailand.

The sponsorship of Bangkok Glass Football Club & Yamaoka 
Hanasaka Academy (YHA): Being one of the main sponsors of the clubs 
under the brand of “Umay+”, EASY BUY intends to promote Thai sports 
popularity and standard enhancement.

The sponsorship of “Umay+ Road to Cerezo”: This activity has an 
objective to encourage Thai youth to develop their football skill nationwide. 
Selected 20 potential youths have a chance of exclusive Japan trip, to meet 
the top range of professional football team, CEREZO OSAKA, Japan. In 2018, 
more than 2,400 youths joined and earned privileges from this activity. This 
activity is definitely a potential program to develop Thai youth towards next 
generation of Thai sports. 

The sponsorship of “Bangkok Midnight Marathon” and 
“Phukethon” Sponsorship: Currently, running has become 
a trendy exercise, especially among the health conscious 
persons. EASY BUY, thus, plays an important role to promote 
a sport-tourism industry in terms of running and traveling. 
Additionally, this promotion also privileges to strengthen family 
relationship and to encourage health care.
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 5. โครงการ “อซีีบ่าย…เพือ่การกฬีาไทย” 

อกีหนึง่โครงการทีต่ระหนกัถงึความสาํคญัดานการกฬีาไทย โดยการเขารวม
เปนผูสนับสนุนการกีฬาดานตางๆ เพื่อรวมสงเสริมการกีฬาไทยใหไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

การเปนผูสนับสนุน “สโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส” และ “อะคาเดมี่
ฟุตบอล สําหรับเยาวชน ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ (YHA)” โดย
รวมเปนหนึ่งในผูสนับสนุนหลักภายใตแบรนด “ยูเมะพลัส” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการกีฬาไทย รวมถึงพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาไทยใหทัดเทียม
มาตรฐานสากล

การเปนผูสนับสนุนกิจกรรม “Umay+ Road To Cerezo” เปนกิจกรรม
ทีส่งเสรมิใหเยาวชนไทยไดเรยีนรูทกัษะกฬีาฟตุบอล มกีารใหทกัษะความรูแกเยาวชน
จากแตละภูมิภาคทั่วประเทศ และทําการคัดเลือกเยาวชนจํานวน 20 คนเพื่อไป
สรางประสบการณกีฬาฟุตบอลมาตรฐานนานาชาติ ทําความรูจักกับทีมฟุตบอล
ระดับแนวหนาอยางทีม Cerezo Osaka ถึงที่ประเทศญี่ปุนโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น โดยป 2561 ที่ผานมา มีเยาวชนไทยเขารวมกิจกรรมนี้มากกวา 2,400 คน
ทั่วทุกภูมิภาค และเพื่อเปนการผลักดันศักยภาพของเยาวชนไทย อีกท้ังเปนการ
วางรากฐานใหเยาวชนไทยกาวสูการเปนนักกีฬาฟุตบอลรุนใหมตอไป

การเปนผูสนับสนุน “Bangkok Midnight Marathon 2018” 
และ “Phukethon 2018” ในปจจุบันการว่ิงเปนการออกกําลังกาย
ที่เปนกระแส และไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหมูผู รักสุขภาพ 
อีซี่บาย มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการรวมประชาสัมพันธอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวเชิงกีฬา ผานกิจกรรมการว่ิงและทองเท่ียวอยางเปน
รูปธรรม อีกทั้งสงเสริมการมีสัมพันธภาพภายในครอบครัว สนับสนุน
ใหคนไทยมีสุขภาพที่ดี







24 ANNUAL REPORT 2018EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED

Board of Directors and Management Biography
รายละเอยีดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบรหิาร

นายฮิโตชิ โยโกฮามา
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร

อาย ุ50 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Osaka University of 

Economics ประเทศญี่ปุน

ประสบการณการทํางาน
 + รองประธานเจาหนาที่บริหาร - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด มหาชน
 + หัวหนาผูจัดการทั่วไป ฝายธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด 
 + ผูจัดการทั่วไป ฝายธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด 
 + รองผูจัดการทั่วไป ฝายธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ที่ปรึกษาอาวุโส - ธนาคาร BNP
 + ผูอํานวยการ การตลาด - ธนาคาร BNP 
 + รองผูจัดการทั่วไป ฝายพัฒนาธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ผูจัดการเขต ฝายสงเสริมธุรกิจ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ผูจัดการ สํานักการวางแผนกลยุทธรายยอย - บริษัท อาคอม จํากัด

นายโยชิโร ยามากุจิ
กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน

อาย ุ56 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน
 + หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 247/2017 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
 + รองประธานเจาหนาที่บริหาร - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด มหาชน
 + หัวหนาผูเชี่ยวชาญพิเศษ ฝายธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + กรรมการผูจัดการ - MU Office Service Co., Ltd. 
 + ผูจัดการอาวุโส - สํานักตรวจสอบสินเชื่อ 
 + ผูจัดการทั่วไป - Horita Commercial Banking Office (นาโงยา)
 + รองผูจัดการทั่วไป - สาขากรุงเทพฯ
 + ผูชวยผูจัดการทั่วไป - สาขากรุงเทพฯ (เปลี่ยนชื่อธนาคารเปน 

ธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550)
 + หัวหนาผูจัดการ - สาขานาโงยา
 + ผูจัดการอาวุโส - Corporate Banking Division V (โตเกียว)
 + ผูจัดการ - Corporate Banking Division III (โตเกียว) 
 + ผูจัดการ  - สาขาลอนดอน ธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิ จํากัด

Mr. Hitoshi Yokohama
Chairman and Chief Executive Officer

Age: 50

Education / Training
 + B.A. in Business Administration, Osaka University of Economics, Japan

Experience
 + Executive Officer - EASY BUY PLC.
 + Chief General Manager, Overseas Business Department - ACOM Company Limited
 + General Manager, Overseas Business Department - ACOM Company Limited
 + Deputy General Manager, Overseas Business Department - ACOM Company 

Limited
 + Senior Advisor - BANK BNP
 + Marketing Director - BANK BNP
 + Deputy General Manager, Overseas Business Development Department - ACOM 

Company Limited
 + Area Manager, Business Promotion Department - ACOM Company Limited
 + Manager, Retail Strategy Planning Office - ACOM Company Limited

Mr.Yoshiro Yamaguchi
Director and Chief Financial Officer

Age: 56

Education / Training
 + B.A. in Economics, Hitotsubashi University, Japan
 + Director Certification Program (DCP247/2017), Thai Institute of Directors Association

Experience
 + Executive Officer - EASY BUY PLC.
 + Chief Staff Specialist, Overseas Business Department- ACOM Company Limited
 + Managing Director - MU Office Service Co., Ltd.
 + Senior Manager - Credit Examination Office 
 + General Manager - Horita Commercial Banking Office (Nagoya)
 + Deputy General Manager - Bangkok Branch
 + Assistant General Manager - Bangkok Branch (Changed Bank name as The Bank 

of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. from January 2007)
 + Chief Manager - Nagoya Branch
 + Senior Manager - Corporate Banking Division V (Tokyo)
 + Manager - Corporate Banking Division III (Tokyo) 
 + Manager - London Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.



25รายงานประจําป� 2561 บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ�
กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาย ุ58 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 + หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 154/2011 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
 + รองประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - บริษัท อีซี่ บาย 

จํากัด (มหาชน)
 + ผูอํานวยการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ - บริษัท สยาม เอ แอนด ซี จํากัด 
 + ผูอํานวยการ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร - บริษัท เงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
 + ผูชวยหัวหนาฝายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน)

นายมาซาโตะ ทาคามิ
กรรมการและรองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวโุส

อาย ุ42 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Waseda ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทํางาน
 + ผูจัดการทั่วไป ฝายบุคคล - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ผูชวยผูจัดการทั่วไป ฝายวางแผนธุรกิจ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + หัวหนาผูจัดการ ฝายวางแผนธุรกิจ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ผูจัดการ ฝายการเงิน - บริษัท อาคอม จํากัด

Mr. Chatchai Lertbuntanawong
Director and Chief Information Officer

Age: 58

Education / Training
 + B.A. in Quantitative Economics, Ramkhamhaeng University
 + Director Certification Program (DCP154/2011), Thai Institute of 

Directors Association

Experience
 + Executive Officer, Information Technology Group - EASY BUY PLC. 
 + IT Director, IT Department - Siam A&C Company Limited
 + Vice President, Computer Operation and Data Center - TISCO Finance PLC. 
 + Assistant Department Head, Computer Development Department - Bank 

of Ayudhaya PLC.

Mr. Masato Takami
Director and Senior Executive Officer

Age: 42

Education / Training
 + M.B.A., Waseda University, Japan

Experience
 + General Manager, Human Resources Department - ACOM Company Limited
 + Deputy General Manager, Business Planning Department - ACOM Company Limited
 + Chief Manager, Business Planning Department - ACOM Company Limited
 + Manager, Finance Department - ACOM Company Limited

Mr. Takeo Noda
Director

Age: 48

Education / Training
 + B.A. in Business Laws, Kindai University, Japan

Experience
 + General Manager, Overseas Business Department - ACOM Company Limited 
 + Deputy General Manager, Overseas Business Development Department - 

ACOM Company Limited
 + Director and Executive Officer, - EASY BUY PLC.

Present Position
 + Chief General Manager, Overseas Business Department - ACOM Company 

Limited

นายทาเคโอะ โนดะ
กรรมการ

อาย ุ48 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัย Kindai ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทํางาน
 + ผูจัดการทั่วไป ฝายธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + รองผูจัดการทั่วไป ฝายพัฒนาธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน
 + หัวหนาผูจัดการทั่วไป ฝายธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด
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Mr. Yoshiharu Mori
Director

Age: 52

Education / Training
 + B.A. in Laws, Waseda University, Japan

Experience
 + President - Siam Cosmos Services Co., Ltd.
 + President - A&I Insurance Next, Co., Ltd. (Tokyo), Japan
 + Senior Manager, Logistics & Insurance Services - ITOCHU Corporation
 + Senior Manager, Financial & Insurance Services - ITOCHU Corporation
 + Deputy General Manager, Orico Business Integrated - ITOCHU Corporation
 + Senior Manager, Financial Services Business - ITOCHU Corporation
 + President - Cosmos Services Co., Ltd.
 + President - Itochu Insurance Brokers Co., Ltd.
 + Manager, Insurance Business Development - ITOCHU Corporation 
 + Senior Vice President / Treasurer & Corporate Secretary - Cosmos Services 

(America) Inc. (Subsidiary of Itochu Corporation)
Present Position

 + Group Chief Operating Officer, ICT & Financial Business Group, Asia & 
Oceania Bloc - ITOCHU Corporation

 + General Manager, Financial & Insurance Business - ITOCHU (Thailand) 
CO., Ltd. and ITOCHU Enterprise (Thailand) CO., Ltd.

นายโยชิฮารุ โมริ
กรรมการ

อาย ุ52 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัย Waseda ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทํางาน
 + กรรมการผูจัดการใหญ - Siam Cosmos Services Co. Ltd.
 + กรรมการผูจัดการใหญ - A&I Insurance Next, Co., Ltd. (Tokyo), Japan
 + ผูจัดการอาวุโส Logistics & Insurance Services - ITOCHU Corporation
 + ผูจัดการอาวุโส Financial & Insurance Services - ITOCHU Corporation
 + รองผูจัดการทั่วไป Orico Business Integrated - ITOCHU Corporation
 + ผูจัดการอาวุโส Financial Services Business - ITOCHU Corporation
 + กรรมการผูจัดการใหญ - Cosmos Services Co., Ltd.
 + กรรมการผูจัดการใหญ - Itochu Insurance Brokers Co., Ltd.
 + ผูจัดการ Insurance Business Development - ITOCHU Corporation
 + ผูอํานวยการอาวุโส Treasurer & Corporate Secretary - Cosmos Services 

(America) Inc. (Subsidiary of Itochu Corporation).
การดํารงตําแหนงในปจจุบัน

 + ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ICT & Financial Business Group, 
Asia & Oceania Bloc - ITOCHU Corporation

 + ผูจัดการทั่วไป Financial & Insurance Business - ITOCHU (Thailand) 
CO., Ltd. และ ITOCHU Enterprise (Thailand) CO., Ltd.

นายวิทิต สัจจพงษ�
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ65 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย Hitotsubashi 

ประเทศญี่ปุน
 + หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 57/2005

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 + กรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
 + กรรมการผูจัดการใหญและกรรมการ - บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
 + ประธานเจาหนาที่บริหาร - บริษัท ServExcel จํากัด
 + รองประธานบริหาร - บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน
 + กรรมการ - บริษัท ไวซคอมเน็ต จํากัด
 + กรรมการ - บริษัท แอดวานซด คอนเซ็ปท เพลตติ้ง จํากัด
 + กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฟูดแคปปตอล จํากัด 

(มหาชน)
 + กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + ประธานกรรมการ บริษัทฟลเตอรวิชั่น จํากัด (มหาชน)
 + ประธานกรรมการ บริษัท อะวันเท็มส จํากัด

Mr. Witit Sujjapong
Independent Director and Chairman 

of Audit Committee

Age: 65

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

Experience
 + President and Director - CAT Telecom PLC.
 + Chief Executive Officer - ServExcel Company Limited
 + Executive Vice President - TT&T PLC. 

Present Position
 + Director - WISEComNet Company Limited
 + Director - Advance Concept Plating Company Limited
 + Independent Director and Chairman of Audit Committee - Food Capitals PLC.
 + Independent Director and Chairman of Audit Committee - EASY BUY PLC.
 + Chairman of the Board - Filter Vision PLC.
 + Chairman of the Board - AvantEMS Co., Ltd.

นายไพฑูรย� ทวีผล
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ68 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 + ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 + ประกาศนียบัตรทางการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 + ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA ประเทศไทย)
 + สัมมนาวิชาการ Value Creation and Enhancement for Listed Company with 

the new COSO 2017 Enterprise Risk Management, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 + พิธีมอบประกาศนียบัตรแกบริษัทที่ผานการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในการตอตานทุจริต ประจําไตรมาสที่ 4 ป 2560 และไตรมาสที่ 1 ป 2561

Mr. Paitoon Taveebhol
Independent Director 

and Member of Audit Committee

Age: 68

Education / Training
 + M.B.A, Kasetsart University
 + B.A. (Accounting), Ramkhamhaeng University
 + Certificate in Auditing, Thammasat University
 + Certificated Public Accountant (CPA Thailand)
 + Value Creation and Enhancement for Listed Company with the new COSO 

2017 Enterprise Risk Management, Thammasat Business School, Thammasat 
University with The Stock Exchange of Thailand

 + Certificate presentation ceremony for certified companies as members of the 
Thai Private Sector in Collective Action Coalition Against Corruption (CAC), 
for the 4th quarter of 2017 and the 1st quarter of 2018
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 + Inaugural Corporate Governance Conference 2018 - Building Trust in 
a Transforming Economy (2018), The Thai Life Assurance Association

 + Independent Director Forum - Tough Boardroom Situations (Independent 
Directors Share Lessons Learned) (2018)

 + Thailand’s 9th National Conference on Collective Action against 
Corruption - Disruption Corruption (2018)

 + Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (2012), Thai Institute of Directors 
Association

 + 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 Certification 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 Company Limited
 + Director and Executive Director - SGV-Na Thalang Company Limited
 + 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 Company Limited
 + President and Secretary General - The ASEAN Federation of Accountants
 + Vice President and Council Member - The Institute of Certified Accountants and 

Auditors of Thailand
 + Independent Director, Chairman of Audit Committee and Member of Corporate 

Governance Committee - Big C Super Center PLC.
 + Board Committee - Mater Dei Institute

Present Position
 + Chairman of the Board of Directors - ZEN Corporation Group Company Limited 
 + Independent Director and Member of Audit Committee - EASY BUY PLC.
 + Chairman of Enterprise Risks Policy Committee and Member of Numeration and 

Selection Committee / Independent Director and Chairman of Audit Committee 
Member - KCE Electronics PLC.

 + Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Independent 
Director, and Audit and CG Committee - Somboon Advance Technology PLC.

 + Independent Director, Chairman of Audit Committee and Chairman of 
Risk Policy Committee - Central Pattana PLC.

 + รวมงาน Inaugural Corporate Governance Conference 2561 - สรางความเชื่อมั่น
ไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน, สมาคมประกันชีวิตไทย

 + รวมงาน Independent Director Forum ในหัวขอ Tough Boardroom Situations 
(Independent Directors Share Lessons Learned) (2561) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

 + สัมมนาประจําป National Conference on Collective Action against Corruption ครั้งที่ 
9 ป 2561 ในหัวขอ Disruption Corruption สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุนที่ 2/2555 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 9/2553 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
รุนที่ 9/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที่ 11/2553 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที่ 10/2553 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุนที่ 1/2552 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุนที่ 3/2551 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 6/2548 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุนที่ 11/2548 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 38/2546 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 + หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 4/2546 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
 + กรรมการผูจัดการ - บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อารเธอร แอนเดอรเซน จํากัด
 + กรรมการและกรรมการบริหาร - บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด
 + กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 + นายกสมาคม - สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย
 + รองประธาน - มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
 + กรรมการผูจัดการ - บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
 + ประธานและเลขาธิการ - สหพันธนักบัญชีอาเซียน
 + กรรมการและอุปนายกสมาคม - สมาคมตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

และสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
 + กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี - 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
 + คณะกรรมการอํานวยการ - โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย

การดํารงตําแหนงในปจจุบัน
 + ประธานกรรมการ - เซน คอรปอเรชั่น กรุป จํากัด
 + กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและคาตอบแทน / กรรมการ

อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
 + ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล - บริษัท สมบูรณ แอ็ดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
 + ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง - 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

นางสาวสมพร เกตุอรุณรัตน�
รองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวโุส

อาย ุ55 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
 + ผูสอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร 

สมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากรแหงประเทศไทย 
 + ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 + ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 + ปริญญาโท การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร, 

Strayer University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 + ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 + หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 91 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 + หลักสูตร นักบัญชีมืออาชีพ ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ กรมสรรพากร
 + หลักสูตร กลยุทธและวางแผนภาษีอากร กรมสรรพากร
 + หลักสูตร เครื่องมือทางการเงินและการบัญชีปองกันความเสี่ยง สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณทํางาน
 + รองประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายบัญชี การเงิน และธุรการ - 

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + หัวหนาฝายการเงินและบัญชี - บริษัท สยาม เอ แอนด ซี จํากัด
 + สมุหบัญชี - บริษัท บอรเนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จํากัด
 + หัวหนาฝายการเงินและบัญชี - บริษัท เอ็น วาย เค ไลน (ประเทศไทย) จํากัด
 + ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน - บริษัท ไชยอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในเครือไอซีไอ
 + สมุหบัญชี - บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส ประเทศไทย จํากัด

Ms. Somporn Ketaroonrat
Senior Executive Officer

Age: 55

Education / Training
 + Doctor degree in Business, Western university
 + Certificated tax auditor (TA), Tax Auditors Association of Thailand
 + Master degree in Accounting, Ramkhamhaeng University
 + Master degree in Finance, Ramkhamhaeng University
 + Master in Management Information Systems, Computer Science, 

Strayer University, United States of America
 + B.A. in Accounting, Assumption University
 + Directors Accreditation Program (DAP) 91, Thai Institute of Directors Association
 + Professional Accountants Program, Revenue Department
 + Tax strategy and planning, Revenue Department
 + Financial instruments and Hedging accounting, Federation of Accounting 

Professions
Experience

 + Executive Officer, Accounting, Finance and Administration - EASY BUY PLC.
 + Department Head of Accounting and Finance - Siam A&C Company Limited
 + Accountant - Borneo Technical (Thailand) Limited
 + Head of Finance and Accountant - NYK Line (Thailand) Company Limited
 + Manager, Finance and Accountant - Chai International Company Limited 

(ICT Group)
 + Executive Accountant - American Express (Thailand) Company Limited
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นายทาเคโอะ เอนโด
รองประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวโุส

อาย ุ52 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร Chiba University of Commerce 

ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทํางาน
 + รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานวิเคราะหและติดตอลูกคา - 

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + ผูชวยผูจัดการ, หัวหนาทีมสงเสริมธุรกิจ ฝายสงเสริมธุรกิจ - 

บริษัท อาคอม จํากัด

Mr. Takeo Endo
Senior Executive Officer

Age: 52

Education / Training
 + B.A. in Commercial Science, Chiba University, Japan

Experience
 + Executive Officer, Credit & Call Center Division - EASY BUY PLC.
 + Assistant Manager & Business Promotion Team Leader, Business Promotion 

Department - ACOM Company Limited

นายฮิโรชิ ไอซาวา
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

อาย ุ43 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย Tohoku Gakuin ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทํางาน
 + รองประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายแผนงานและประสานงานองคกร 

ฝายตรวจสอบภายใน สํานักกํากับธุรกิจองคกร และสํานักกฎหมาย - 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

 + กรรมการ - บริษัท MU Credit Guarantee Co., Ltd.
 + กรรมการ - บริษัท IR Loan Servicing, Inc.
 + รองผูจัดการทั่วไป ฝายแผนงานองคกร - บริษัท อาคอม จํากัด
 + รองหัวหนาหนวย ฝายธุรการ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ผูจัดการ ฝายกํากับธุรกิจองคกร - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ผูชวยผูจัดการ ฝายกฎหมาย - บริษัท อาคอม จํากัด 
 + รองผูจัดการ ฝายธุรกิจ - บริษัท อาคอม จํากัด 
 + พนักงานขาย สาขา Yamagata-ekimaedori - บริษัท อาคอม จํากัด

Mr. Hiroshi Aizawa
Executive Officer

Age: 43

Education / Training
 + B.A. in Faculty of Law, Tohoku Gakuin University, Japan

Experience
 + Executive Officer, Corporate Planning & Coordination Department, Internal Audit 

Department, Compliance Office and Legal Office - EASY BUY PLC.
 + Director - MU Credit Guarantee Co., Ltd.
 + Director - IR Loan Servicing, Inc.
 + Deputy General Manager, Corporate Planning Department - ACOM Company Limited
 + Sub Leader, General Affairs Department - ACOM Company Limited
 + Manager, Compliance Department - ACOM Company Limited
 + Assistant Manager, Legal Office - ACOM Company Limited
 + Sub Manager, Business Department - ACOM Company Limited
 + Sales Staff, Yamagata-ekimaedori Branch - ACOM Company Limited

นายฮิโรโนริ อุนโนะ
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

อาย ุ46 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาตรประยุกต มหาวิทยาลัย Komazawa ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทํางาน
 + หัวหนาผูจัดการ ฝายธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + หัวหนาผูจัดการ ฝายขาย - บริษัท อาคอม จํากัด 
 + หัวหนาผูจัดการ ฝายสงเสริมการขาย - บริษัท อาคอม จํากัด 
 + ผูจัดการสาขา ฝายขาย - บริษัท อาคอม จํากัด

Mr. Hironori Unno
Executive Officer

Age: 46

Education / Training
 + B.A. in Economics Commercial Science Department, Komazawa University, Japan

Experience
 + Chief Manager, Overseas Business Department - ACOM Company Limited
 + Chief Manager, Sales Department - ACOM Company Limited
 + Chief Manager, Sales Promotion Department - ACOM Company Limited
 + Branch Manager, Sales Department - ACOM Company Limited

นายฮิเดกิ ยาบุคาวะ
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

อาย ุ43 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัย Kindai ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทํางาน
 + ผูจัดการ ฝายธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด

Mr. Hideki Yabukawa
Executive Officer

Age: 43

Education / Training
 + B.A. in Laws, Kindai University, Japan

Experience
 + Manager, Overseas Business Department - ACOM Company Limited
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นายเคอิ อิเคดะ
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

อาย ุ45 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัย Osaka Gakuin ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทํางาน
 + ผูอํานวยการบริหาร ฝายศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อและฝายลูกคาสัมพันธ - 

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + ผูชวยผูจัดการฝายตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด
 + รองผูจัดการ ฝายกํากับดูแลสินเชื่อ 1 - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ผูจัดการสาขา สาขา Ohashi - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ผูจัดการสาขา สาขา Nishijin - บริษัท อาคอม จํากัด
 + ผูจัดการสาขา สาขา Hagiwara - บริษัท อาคอม จํากัด
 + รองผูจัดการ แผนก Call Center West Japan - บริษัท อาคอม จํากัด
 + พนักงาน แผนก Call Center West Japan - บริษัท อาคอม จํากัด
 + พนักงานขาย สาขา Shinshigai - บริษัท อาคอม จํากัด
 + พนักงานขาย สาขา Ginzadoori - บริษัท อาคอม จํากัด
 + พนักงานขาย สาขา Kengun - บริษัท อาคอม จํากัด

Mr. Kei Ikeda
Executive Officer

Age: 45

Education / Training
 + B.A. in Laws, Osaka Gakuin University, Japan

Experience
 + Executive Vice President, Operation Center, Customer Services, Consumer Loan 1 

& 2 Department - EASY BUY PLC.
 + Assistant Manager, Overseas Business Department - ACOM Company Limited
 + Sub Manager, Credit Supervision Department 1 - ACOM Company Limited
 + Branch Manager, Ohashi Branch - ACOM Company Limited
 + Branch Manager, Nishijin Branch - ACOM Company Limited
 + Branch Manager, Hagiwara Branch - ACOM Company Limited
 + Sub Manager, West Japan Call Center Department - ACOM Company Limited
 + Sales Staff, West Japan Call Center Department - ACOM Company Limited
 + Sales Staff, Shinshigai Branch - ACOM Company Limited
 + Sales Staff, Ginzadoori Branch – ACOM Company Limited
 + Sales Staff, Kengun Branch – ACOM Company Limited

นางสาว วาทินี เจียรพันธรักษา
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

อาย ุ56 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย

ประสบการณทํางาน
 + ผูอํานวยการบริหาร ฝายบริหารงานบุคคลและฝายธุรการ - 

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารงานบุคคล - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + ผูจัดการฝาย - บริษัท เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร จํากัด 

(สํานักงานใหญภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย)
 + ผูจัดการแผนก ฝายธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล - บริษัท เอเชี่ยน 

ออโตพารท จํากัด

Ms. Watinee Chiarapuntarugsa
Executive Officer

Age: 56

Education / Training
 + B.A. in Business Management of Assumption University, Thailand

Experience
 + Executive Vice President, Personnel Management and Administration Department - 

EASY BUY PLC.
 + Senior Vice President, Personnel Management Department - EASY BUY PLC.
 + Block Manager - Asian Honda Motor Co., Ltd. (Regional HQ of Asia & Oceania)
 + Department Manager, Human Resources & General Affairs Department - 

Asian Auto Part Co., Ltd. (Affiliated Company of Asian Honda Motor Co., Ltd.)

นายสมพงษ� อเนกวิสูตรวงศ�
เลขานุการบริษทัและผูอาํนวยการอาวโุสฝายแผนงาน

และประสานงานองคกร

อาย ุ44 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 + ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย New South Wales 

ประเทศออสเตรเลีย
 + หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 44/2012), 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 + หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 3/2012), 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
 + ผูอํานวยการฝายแผนงานและประสานงานองคกร - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด 

(มหาชน)
 + ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + ผูอํานวยการฝายสงเสริมธุรกิจ - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและการกํากับธุรกิจ สินเชื่อเพื่อผูบริโภค - 

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
 + ผูชวยผูอํานวยการฝายลูกคาสัมพันธ - บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนงานธุรกิจและการตลาด - 

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 + เจาหนาที่แผนงานอาวุโส - บริษัท สยาม เอ แอนด ซี จํากัด

Mr. Sompong Anekvisudwong
Company Secretary and Senior Vice President 

Corporate Planning & Coordination Department 

Age: 44

Education / Training
 + Master of Technology Management, University of New South Wales, Australia
 + Company Secretary Program (CSP 44/2012), Thai Institute of Directors (IOD)
 + Company Reporting Program (CRP 3/2012), Thai Institute of Directors (IOD) 

Experience
 + Vice President, Corporate Planning and Coordination Department - EASY BUY PLC.
 + Vice President, Business Development - EASY BUY PLC.
 + Vice President, Business Promotion - EASY BUY PLC.
 + Assistant Vice President, Operations and Compliance of Consumer Finance - 

Standard Chartered Bank (Thailand) 
 + Assistant Vice President, Customer Service Department - EASY BUY PLC.
 + Assistant Vice President, Marketing & Planning Department - EASY BUY PLC.
 + Senior Planner, Marketing & Planning Department - SIAM A&C CO., Ltd.
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MANAGEMENT STRUCTURE
 The Board of Directors

The Board of Directors, as at 31 December 2018, are comprised of eight (8) directors as follows:

No. Name - Surname Position

1. Mr. Hitoshi Yokohama Chairman (Executive Director, Authorized Signatory)

2. Mr. Yoshiro Yamaguchi Director (Executive Director, Authorized Signatory)

3. Mr. Chatchai Lertbuntanawong Director (Executive Director)

4. Mr. Masato Takami1) Director (Executive Director, Authorized Signatory)

5. Mr. Takeo Noda Director (Non-Executive Director)

6. Mr. Yoshiharu Mori Director (Non-Executive Director)

7. Mr. Witit Sujjapong Independent Director

8. Mr. Paitoon Taveebhol Independent Director
1) Appointed as a director to replace Mr. Masayuki Nozawa who resigned, effective on 1 November 2018.

The Board of Directors comprises the members with 
directorship qualifications as required by law. In addition, 
they have expertise, extensive knowledge and experience, 
and have a thorough understanding on their roles and 
responsibilities as well as the nature of business, and be 
able to devote their time and energy to the performance 
as directors.

Mr. Sompong Anekvisudwong serves as the 
Company Secretary.

The directors, who are authorized to sign on behalf 
of EASY BUY are; Mr. Hitoshi Yokohama who can solely sign 
with the company seal; or Mr. Yoshiro Yamaguchi and Mr. 
Masato Takami who can jointly sign with the company seal.

Scope of powers and duties of the Board of Directors

 1. To perform their duties in accordance with the 
law, company objectives and Articles of Association as 
well as resolutions of shareholders’ meeting, in good faith 
and with due care for the interest of the Company. 

 2. To ensure that the Company complies with 
the Securities and Exchange Act B.E. 2535, the Stock 
Exchange of Thailand (SET) regulations and other laws 
relating to the Company’s business.

 3. To refrain from conducting any similar or 
competitive business, participating as a partner in an 
ordinary partnership, or a partner with unlimited liability in 
a limited partnership or a director in a private company or 
in any other firm, company or corporation which operates 
the business similar to or in competition with the Company, 
regardless of whether it is for his/her own benefit or not. 
However, an exception is granted where the director 

provides notice to the shareholders’ meeting in advance of 
his/her effective appointment as a 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 (4) months from the end of each fiscal year and 
ensure the preparation and submission of the audited 
financial statements 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 actions on behalf of the Board of Directors under 
its supervision, or grant a power-of-attorney to such 
designated director(s) to perform any actions within the 
specified time as the Board of Directors thinks fit. The 
Board of Directors may designate the CEO to do any 
acts within the scope of the CEO’s powers, duties and 
responsibilities. 

 8. To ensure that the Company’s performance 
follows the business plans and budgets at all times.

 9. To notify the Company without delay of the 
event that the director may have direct or indirect interests 
as a result of (a) the Company’s entry into any agreements 
or (b) his/her increased or decreased holding of shares 
or bonds in the Company or its subsidiaries.
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โครงสร�างการจัดการ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 8 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1. นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

2. นายโยชิโร ยามากูจิ กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

3. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)

4. นายมาซาโตะ ทาคามิ1) กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

5. นายทาเคโอะ โนดะ กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)

6. นายโยชิฮารุ โมริ กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)

7. นายวิทิต สัจจพงษ กรรมการอิสระ

8. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการอิสระ
1) ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นายมาซายูกิ โนซาวา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยสมาชิกที่มี
คุณสมบัติของกรรมการตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งมีความ
เชี่ยวชาญ ความรูอยางกวางขวาง ประสบการณ และมีความ
เขาใจในบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจนลกัษณะธรุกจิ 
และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อการปฏิบัติงาน
อยางเต็มที่ในฐานะกรรมการ

โดยมีนายสมพงษ อเนกวิสูตวงศ ทําหนาที่ เป น
เลขานุการบริษัท

กรรมการผูมอีาํนาจลงนามกระทาํการแทนบรษิทัฯ คือ 
นายฮโิตช ิโยโกฮามา ลงนามแตเพยีงผูเดยีว พรอมประทับตรา
บริษัทฯ หรือ นายโยชิโร ยามากุจิ และ นายมาซาโตะ ทาคามิ 
ลงนามรวมกัน พรอมประทับตราบริษัทฯ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู ถือหุ น 
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของบริษัทฯ

 2. กํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

 3. ละเวนการทําธุรกิจใดๆ ที่คลายคลึงหรือในเชิง
แขงขนั ไมวาจะเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามญั หรอืหุนสวน
แบบไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือกรรมการ
ในบริษัทเอกชน หรือกิจการ บริษัท หางราน ที่ประกอบธุรกิจ
ที่คลายคลึงกัน หรือในเชิงแขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ไมคาํนงึวาจะกระทาํเพือ่ประโยชนตนเองหรอืไมกต็าม เวนแต
ไดทําการแจงตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบกอนแตงตั้ง
เปนกรรมการบริษัทฯ 

 4. ดําเนินการกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแล
การบริหารจัดการของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และคณะ
ผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดกําหนดไว 

 5. ตรวจสอบโครงสรางการจัดการ และแตงต้ัง
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
ตามที่เห็นสมควร

 6. ดําเนินการจัดใหมีการประชุมสามัญประจําป
ภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และ
ตองใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดเตรียมและนําเสนอรายงาน
ทางการเงนิทีไ่ดรบัการตรวจสอบจากผูสอบบญัชแีลวในแตละ
รอบบัญชี ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 7. มอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงหรอืหลายคน
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทน ภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือดําเนินการมอบอํานาจให
กรรมการที่ไดรับมอบหมายกระทําการใดๆ ภายใตกําหนด
ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายใหประธาน
เจาหนาที่บริหารกระทําการใดๆ ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร

 8. กาํกบัดแูลใหผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ เปนไป
ตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไวตลอดเวลา

 9. ดําเนินการแจงบริษัทฯ ทันทีโดยมิชักชา กรณี
มีเหตุการณที่กรรมการอาจมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมในกรณีดังตอไปนี้ (ก) บริษัทฯ ดําเนินการสัญญาใดๆ 
(ข) การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการครอบครองหุนหรือหุนกู 
ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
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 Audit Committee

The Audit Committee, as at 31 December 2018, is comprised of two members as follows:

No. Name - Surname Position

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

2. Mr. Paitoon Taveebhol Member of the Audit Committee (Independent Director)

The Audit Committee members possess a wealth 
of knowledge and experience as well as a comprehensive 
understanding of the nature of business operations 
and risk management of the Company. In addition, one 
(1) Audit Committee member possess knowledge and 
experience at a level sufficient to review the reliability of 
financial statements.

Mr. Sornsak Pupetch, the Head of Internal 
Audit Department, serves as the secretary of the Audit 
Committee.

Scope of powers, roles and responsibilities of the Audit 
Committee

 1. To review and ensure that the Company’s 
financial statements and any disclosed documents 
related to the financial performance is accurate, 
adequate, reliable and reflect the true and fair view of 
the Company’s financial status in accordance with the 
applicable accounting standards and laws.

 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 concur an appointment, promotion, 
transfer and termination of employment of the Department 
Head of the Internal Audit Department.

 3. To review and ensure that the Company 
complies with the Securities and Exchange Act B.E. 
2535, the SET regulations and other laws relating 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 participation of any other person(s).

 5. To consider that any related transactions or 
any transactions which may cause a conflict of interest 
are in accordance with the Securities and Exchange 
Act B.E. 2535, 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 audit committee’s 
report 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 financial 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 Act B.E. 
2535, 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 cause a potential conflict 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 Audit Committee Charter, which 
is summarized from its self-assessment of performance; 
and

  7.8 Other details which should be made known 
to the shareholders and the investors in general within 
the scope of its duties and responsibilities designated 
by the Board of Directors.

 8. To approve an internal audit plan based on the 
relevant risks and the availability of resources, which is 
proposed by the Internal Audit Department.

 9. To report on the Audit Committee’s performance 
to the Board of Directors at least on a quarterly basis.

 10. As a part of 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 under the 
Company’s regulations to deliver comments or opinions, 
as the Audit Committee deems necessary.
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 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยสมาชิก 2 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1. นายวิทิต สัจจพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

สมาชิก ในคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู 
ความสามารถและประสบการณในการทํางาน ตลอดจน
เขาใจอยางถองแทในลกัษณะการดาํเนนิธรุกจิ และการบรหิาร
ความเสีย่งของบรษิทัฯ นอกจากนีส้มาชกิในกรรมการตรวจสอบ 
1 ทาน มีความรู และประสบการณเพียงพอที่จะสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินได

โดยมนีายศรศกัดิ ์ภูเพช็ร หวัหนาฝายตรวจสอบภายใน 
ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของกับรายงานทางการเงินถูกตอง 
เพียงพอ มีความนาเชื่อถือ สะทอนขอเท็จจริง และบงบอก
สถานะการเงินของบริษัทฯ โดยสอดคลองตามมาตรฐาน
การบัญชี และเปนไปตามกฎหมาย

 2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล พิจารณาความเปนอิสระ
ของฝายตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง การใหความดีความชอบ การโยกยาย และ
การพิจารณาเลิกจางหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
ห ลั ก ท รั พ ย  แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ห ลั ก ท รั พ ย   ข  อ กํ า ห น ด
ของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่ เ ก่ียวข องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผู สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบญัชีของบคุคลดงักลาว รวมทัง้จดัให
มีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีการเขารวมประชุมจาก
บุคคลอื่น อยางนอยปละ 1 ครั้ง

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย งทางผลประโยชน ซ่ึงอาจก อให  เกิด
ผลประโยชนทบัซอน โดยใหเปนไปตามพระราชบญัญตัวิาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อใหมั่นใจวา
รายการดงักลาวสมเหตสุมผลและเปนประโยชนสงูสดุตอบรษิทัฯ

 6. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ

 7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้

  7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน 
เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  7.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน 

  7.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ข อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

  7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบ
บัญชี

  7.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง
ทางผลประโยชน

  7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

  7.7 ความเห็นหรือข อสังเกตโดยรวมที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
(Charter) โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

  7.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป
ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 8. ให ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน
ตามฐานความเสี่ยง และทรัพยากรที่จําเปนซึ่งนําเสนอโดย
ฝายตรวจสอบภายใน

 9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุกรายไตรมาส

 10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ 
ผูบรหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหความเหน็ 
รวมประชุม หรือนําสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

 11. วาจางทีป่รกึษาหรอืบคุคลภายนอกภายใตระเบยีบ
ของบริษัทฯ เพื่อใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเปนที่
เห็นสมควร
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12. To report the Board of Directors for remedial 
action 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 
transactions or activities may materially and adversely 
affect the financial condition and operating results of the 
Company.

  12.1 a transaction which gives rise to a conflict 
of interest;

  12.2 a fraud, irregularity or material defect 
relating to the internal control system; and

  12.3 a breach of the Securities and Exchange 
Act B.E. 2535, the SET regulations or other laws relating 
to the Company’s business. 

If the Board of Directors or the Management does 
not take remedial action within the time specified in the 

first paragraph, any member of the Audit Committee may 
report the relevant transaction or activity to the Office of 
the Securities and Exchange Commission (SEC) or the 
SET.

 13. Upon receipt of a report from the auditor 
regarding a suspected fraud or breach of the law relating 
to the director’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.

 14. To perform other tasks as assigned by the 
Board of Directors as agreed by the Audit Committee.

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 of 31 December 2018, the Company has eleven (11) Executives as follows:

No. Name - Surname Position

1. Mr. Hitoshi Yokohama Chief Executive Officer

2. Mr. Yoshiro Yamaguchi Chief Financial Officer

3. Mr. Chatchai Lertbuntanawong Chief Information Officer 

4. Mr. Masato Takami Senior Executive Officer

5. Ms. Somporn Ketaroonrat Senior Executive Officer 

6. Mr. Takeo Endo Senior Executive Officer 

7. Mr. Hiroshi Aizawa Executive Officer

8. Mr. Hironori Unno Executive Officer

9. Mr. Hideki Yabukawa Executive Officer

10. Mr. Kei Ikeda Executive Officer

11. Ms. Watinee Chiarapuntarugsa Executive Officer

The Board of Directors appoints the Chief 
Executive Officer. The Executive Officers Meeting 
chaired by the Chief Executive Officer is held at least 
once a month as prescribed. The Executives have 
extensive knowledge, experience and capability as 
well as a thorough understanding of their duties and 
responsibilities, and be able to make a good judgement 
for the benefits of the Company.

Mr. Sompong Anekvisudwong serves as the 
Secretary to the Executive Officers Meeting.

Scope of power and duties of Executive Officers

Executives are assigned to achieve the Company’s 
goals in accordance with its policy, business plan and 
budget set by the Board of Directors. The Executives 
provide full and accurate information to the Board of 
Directors so as to set optimal policies and plans. 
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 12. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือการกระทําดังตอไปน้ี 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผล
การดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ตอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ดาํเนนิการปรบัปรงุแกไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  12.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยงทางผลประโยชน

  12.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความ
บกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

  12.3 การฝาฝนพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ ห รือผู บริหาร
ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด
ขางตน กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน
รายการ หรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

 13. ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัย
เกี่ยวกับการทุจริต หรือการฝาฝนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
กรรมการ หรือการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร พรอมทั้งได
ทําการแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตองดําเนินการตรวจสอบในเบือ้งตน และรายงาน
ผลการตรวจสอบดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชี ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน

 14. ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ และดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ในการปฏบิตัหินาทีต่ามทีร่ะบขุางตน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก

 คณะผูบรหิาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 11 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1. นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายโยชิโร ยามากูจิ ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

3. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นายมาซาโตะ ทาคามิ รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส

5. นางสาวสมพร เกตุอรุณรัตน รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส

6. นายทาเคโอะ เอนโดะ รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส

7. นายฮิโรชิ ไอซาวา รองประธานเจาหนาที่บริหาร

8. นายฮิโรโนริ อุนโนะ รองประธานเจาหนาที่บริหาร

9. นายฮิเดกิ ยาบุคาวะ รองประธานเจาหนาที่บริหาร

10. นายเคอิ อิเคดะ รองประธานเจาหนาที่บริหาร

11. นางสาววาทินี เจียรพันธรักษา รองประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบรษิทัฯ แตงตัง้ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
การประชุมคณะผู บริหารโดยประธานเจาหนาที่บริหาร 
จัดใหมีขึ้นอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งตามที่ไดกําหนดไว 
ผูบริหารมีความรูที่กวางขวาง มีประสบการณ และมีความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ
ใชวิจารณญาณอยางรอบคอบเพื่อสรางผลประโยชนแก
บริษัทฯ

โดยมีนายสมพงษ อเนกวิสูตวงศ ทําหนาที่ เป น
เลขานุการคณะผูบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร

คณะผูบริหารไดรับมอบหมายใหดําเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณ ท่ีไดกําหนดไวจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะผู บริหารมีการจัดทําขอมูลอยางถูกตองครบถวนแก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผน
ที่ไดวางไว
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Report of the Board of Directors’ Responsibilities 
for the Financial Statements

are efficient, transparent and reliable. An internal control 
system and a risk management system have been 
established to reasonably ensure that the financial records 
are accurate and complete. The board of Directors has 
appointed and Audit Committee which comprises of two 
independent directors who are responsible for reviewing 
the financial reports and for maintaining the adequacy of 
the internal control and audit systems of the Company. 
The Audit Committee has expressed its opinion with 
regard to the stated matters in the Report of the Audit 
Committee which is presented in this Annual Report.

The Board of Directors is of the opinion that the 
Company’s overall internal control system is adequate 
and appropriate and can reasonably assure the 
creditability of the financial statements of the Company 
for the year ended December 31st, 2018.

(Mr. Hitoshi Yokohama)

Chairman of the Board
February 14 , 2019

 To Shareholders,

The Board of Directors is responsible for the 
financial statements of EASY BUY Public Company 
Limited (the Company), and the financial information in the 
Annual Report. The financial statements for the year ended 
December 31st, 2018 have been prepared in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards, with appropriate 
accounting policies applied on a consistent basis. Where 
judgment and estimates were required, these were made 
with careful and reasonable consideration, and adequate 
disclosures have been made in the notes to the financial 
statements. These financial statements have been audited 
by independent certified auditors who have given their 
unqualified opinions.

The Board of Directors supports the practice 
of good corporate governance in the Company and 
endeavors to improve the structure of the Board of 
Directors accordingly so that the Company’s operations 
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รายงานความรับผิดชอบในรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 เรยีน ทานผูถอืหุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในงบการเงิน
ของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) รวมทั้งขอมูล
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดยงบการเงินดัง
กลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2561 ไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใชนโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลยพินิจและ
ประมาณการตามความจาํเปนอยางรอบคอบและสมเหตุสมผล 
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อยางเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบ 
และใหความเหน็อยางไมมเีงือ่นไขจากผูสอบบญัชรีบัอนญุาต
ที่เปนอิสระ

คณะกรรมการบรษิทัฯ สนบัสนนุใหบรษิทัฯ มกีารกาํกบั
ดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชื่อถือ และไดจัด
ใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางการเงินมีความถูกตองและครบถวน
อยางมีเหตุผล ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 
2 ทาน เปนผูรบัผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงนิ และดแูลให
มรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวดังปรากฏไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา ระบบการควบคุม
ภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม 
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือได
ของงบการเงินบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(นายฮิโตชิ โยโกฮามา)

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
14 กุมภาพันธ 2562
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Report of the Audit Committee
 To: Shareholders,

The Audit Committee, appointed by the Board of 
Directors, consists of two independent directors who have 
strong background included economics and accounting 
& finance. They are; 

1. Mr. Witit Sujjapong 
 Chairman of Audit Committee

2. Mr. Paitoon Taveebhol 
 Member of Audit Committee

Mr. Witit Sujjapong 9/9

Mr. Paitoon Taveebhol 9/9

Frequency of attendance

The Audit Committee performed duties and 
responsibilities as assigned by the Board of Directors and 
according to the Audit Committee’s Charter. However, 
each member has no duties on any other committees. 
The incumbent Committee has been appointed for a term 
of three years which will end on March 22, 2020. 

In 2018, the Audit Committee held 9 meetings. 
Members of the committee attended entirely in the 
meetings as follows:

In 2018, the Audit  Committee met with 
management, relevant departments, the external auditors 
and the internal auditors to consider and provide opinions 
and recommendations independently on the following 
matters:

Financial Reports: To review accuracy, 
completeness, and reliability of the Company’s interim 
and annual financial statements, significant accounting 
policies and financial reports to ascertain that they 
were in compliance with standards of Federation of 
Accounting Professions and that information disclosure 
was sufficient. The Audit Committee discussed with 
management, internal auditors and the external auditors 
on risks related to the preparation of the financial reports, 
relevant accounting standards and changes thereof, and 
accounting policies, including internal control of report 
preparation process to ensure that they were prepared 
under generally accepted accounting procedures, were 
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 were adequate and effective, the Audit 
Committee considered the adequacy and effectiveness 
of internal control evaluation based on the internal 
auditor’s summary report including the internal control 

evaluation results by self-assessment based on SEC 
guidelines questionnaire in accordance with COSO 
Internal Control which concluded that the company had 
generally adequate and effective internal control system.

The Audit Committee considered and agreed to 
risk-based audit approch of the Internal Audit 3 years 
medium-term plan and the annual internal audit plan. In 
2017 Internal Audit Department received the international 
standards quality assurance review by independent 
assessor team from Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 
Audit Co., Ltd., the results of which confirmed overall 
conformance to International Professional Practice 
Framework (IPPF). Therefore, the Audit Committee has 
the opinion that the Internal Audit System is independent 
and appropriate.

Since the Company has been accredited by 
Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption (CAC) on August 18, 2017 which 
valids for 3 years from the certified date, the Company 
had placed importance of regulatory compliance to 
anti-corruption and corruption practices and the Audit 
Committee had been regularly reported the supervision 
results from the Compliance Office. 

Risk Management System: The Audit Committee 
considered and reviewed the risk management plan 
and acknowledged the 2018 risk management report 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 เรยีน ทานผูถอืหุน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน
ที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากดานเศรษฐศาสตร บัญชีและการเงิน
ประกอบดวย

1. นายวิทิต สัจจพงษ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพฑูรย ทวีผล 
 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการ
ตรวจสอบแตละทานไมไดปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ใดในคณะกรรมการ
ชุดยอยอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบันมีวาระ
ดํารงตําแหนง 3 ป ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 22 มีนาคม 2563

ในระหวางป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี
การจดัประชมุท้ังส้ิน 9 ครัง้ และกรรมการแตละทานไดเขารวม
ประชุมครบทุกครั้ง ดังนี้

ในระหวางป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
ประชุมรวมกับฝายจัดการ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูสอบ
บัญชี และผูตรวจสอบภายใน และไดแสดงความเห็น รวมทั้ง
ใหขอเสนอแนะอยางเปนอิสระโดยทําการพิจารณาเกี่ยวกับ

รายงานทางการเงนิ: พจิารณาสอบทานความถกูตอง 
ครบถวน และเชื่อถือไดของงบการเงินระหวางกาล งบการเงิน
ประจําป นโยบายบัญชีที่สําคัญ และรายการทางการเงินท่ีมี
นัยสําคัญของบริษัทวาไดมีการจัดทําเปนไปตามมาตรฐาน 
ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินอยางเพียงพอ โดยประชุมรวมกับฝายจัดการ 
ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบญัชอีสิระ เพือ่พจิารณาประเดน็
ความเสีย่งตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิ มาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วของ และการเปลีย่นแปลงมาตรฐาน และนโยบาย
ทางการบัญชี รวมไปถึงการควบคุมภายในของกระบวนการ
จัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหม่ันใจวาไดจัดทําขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกตอง ครบถวน 
และเชื่อถือได การเลือกใชนโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การตรวจสอบภายใน: เพื่อใหเกิดความม่ันใจในระบบการ
ควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพจิารณาการประเมนิระบบการควบคมุภายในวา
เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามรายงานสรุปของผูตรวจสอบ
ภายใน และผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในดวยตนเอง
ตามแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรพัย (กลต.) ตามแนวทางการควบคุม COSO 
และมีความเห็นวาโดยรวมบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอ และมีประสิทธิผล

นายวิทิต สัจจพงษ 9/9

นายไพฑูรย ทวีผล 9/9

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา และใหความ
เห็นชอบตอแผนงานตรวจสอบภายในระยะกลาง 3 ป และ
แผนการตรวจสอบภายในประจําป ท่ีจัดทําขึ้นตามฐาน
ความเสี่ยง (Risk - Based Audit Approach) 

ในป 2560 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรับการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล โดยทีม
ผูประเมนิอสิระจากบรษิทั ดลีอยท ทูช ไชยยศ จาํกดั ซึง่ผลการ
ประเมนิออกมาโดยรวมเกอืบทัง้หมดมกีารปฏบิตัสิอดคลองกบั
กรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสากล (IPPF) 
คณะกรรมการตรวจสอบจงึมคีวามเห็นวาระบบงานตรวจสอบ
ภายในมีความเปนอิสระ และเหมาะสม

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับการรับรองจากคณะ
กรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
ทุจริต และคอรรัปชัน ต้ังแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 โดย
ใบรบัรองดงักลาวจะมอีาย ุ3 ป นบัจากวนัทีม่มีตใิหการรบัรอง 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญดานการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
แนวทางการตอตานทุจริต และคอรรัปชัน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับการรายงานผลการกํากับดูแลจากหนวยงาน
กํากับธุรกิจองคกรอยางสมํ่าเสมอ

ระบบการบรหิารความเสีย่ง: คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ผลการบริหารความเส่ียงของฝายจัดการ ในระหวางป 2561 
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วาบรษิทัมรีะบบบรหิาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท: เนื่องจากบริษัท
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from management. The Audit Committee considers the 
Company has suitable risk management system.

Compliance with Securities and Exchange 
Commission (SEC) Laws, the Stock Exchange of 
Thailand’s (SET’s) Requirements and Applicable Laws: 
As the Company issued debentures to the investors; the 
Audit Committee reviewed the Company’s compliance 
with SEC laws, SET’s regulations, notifications and other 
rules/regulations of BOT relating to the company’s 
business.

In addition, the Audit Committee regularly 
reviewed the management’s compliance monitoring 
report. The Audit Committee considers the Company is 
in compliance with relevant laws and regulations.

Transactions with Potential Conflicts of Interest: 
The Audit Committee considered on a regular basis all 
connected transactions as well as those transactions that 
might involve possible conflicts of interest in compliance 
with all laws and regulations of the Stock Exchange of 
Thailand (SET). The Audit Committee considered these 
connected transactions were 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 of Duties: The Audit Committee made 

a self-assessment of its overall performance for 2018 
by SET questionnaire guideline on November 1, 2018. 
The overall result was strongly satisfactory. The Audit 
Committee is of the view that 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 had one meeting with 
the external auditors of Deloitte Touche Tohmatsu 
Jaiyos Audit Co., Ltd. without any management being 
present, in order to obtain their direct feedback on the 
Company’s operation and issues of coordination among 
the concerned managements. The Audit Committee 
considered and agreed to propose Deloitte Touche 
Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. as the Company’s auditor 
for year 2018 with an annual fee of Baht 2,670,000 to 
the Board of Directors for subsequent approval by the 
Shareholders’ Meeting.

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

On behalf of the Audit Committee

 

(Mr. Witit Sujjapong)

Chairman of the Audit Committee

March 14, 2019
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ไดออกหุนกูจําหนาย แกนักลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย ข อกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ประกาศ และกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ 
ของธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
และไดสอบทานรายงานการกํากับดูแลการปฏิบัติตามของ
ฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวาบริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนด 
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน: 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง
กัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
เปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ตลท.) เปนประจําสม่ําเสมอ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการที่เก่ียวโยงกันที่ได
พิจารณานั้น เปนรายการที่เขาขายเปนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
การคาทัว่ไป มคีวามสมเหตสุมผล และเปนประโยชนตอบรษิทั

ความเห็นและขอสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติ
หนาที:่ คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตนเองตามแบบประเมินตามขอแนะนําของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET) แลวทําการประเมินผลสรุปใน
ภาพรวมเปนรายคณะประจําป 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2561 โดยภาพรวมผลประเมินออกมาเปนที่นาพอใจมาก 
ดังน้ันคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นโดยรวมวา
ปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอและครบถวนแลว

คณะกรรมการตรวจสอบยังไดปฏิบัติภารกิจอื่นๆ 
ตามขอบเขตหนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการรายงานสรุปผลการประชุม
ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมุหารอืรวมกบัผูสอบ
บัญชีบริษัท ดีลอยท ทูช ไชยยศ จํากัด โดยไมมีฝายจัดการ 
จํานวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องการ
ปฏบิตังิาน และการประสานงานรวมกบัฝายจดัการทีเ่กีย่วของ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา และเห็นชอบใหเสนอ
บริษัท ดีลอยท ทูช ไชยยศ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2561 โดยมีคาตอบแทนรายปคิดเปนจํานวนเงิน
เทากบั 2,670,000 บาท ตอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัิ
ตอที่ประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
รอบคอบอยางเปนอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร โดย
ไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือ
จากบริษัทแตอยางใด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(นายวิทิต สัจจพงษ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

14 มีนาคม 2562
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History

1996 • SIAM A&C was incorporated.
• Started operating consumer finance business by launching Installment Loan Business.

1998 • Launched “EASY BUY” as the company’s registered trademark.

2001 • Launched Personal Loan Business, as an unsecured loan in form of cash.
• Opened the first upcountry branch in Nakorn Ratchasima province to provide consumer finance 

services to customers in Northeast Region.

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

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

2005 • Converted into a public limited company and changed name to EASY BUY Public Company 
Limited.

• Became under the supervision of the Bank of Thailand pursuant to the Notification of the Ministry 
of Finance.

2006 • Offered new personal loan service, revolving loan, named “Umay+”, under slogan “Life is more 
manageable”.

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

2011 • Increased registered capital to Baht 300 million to the existing shareholders.
• Launched new revolving loan service, named “Umay+ Premier”, focused on regular income 

earners from middle class and above.

2012 • Affirmed the company rating of “BBB+” by TRIS Rating Co., Ltd.
• Obtained the foreign business license to operate personal loan under the supervision for 

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

2013 • Achieved 1 million “Umay+” Cardholders nationwide.

2015 • Increased registered capital to Baht 4,500 million to the existing shareholders.

2016 • Affirmed the National Long Term Rating of AA(tha) with Stable Outlook by Fitch Ratings (Thailand) 
(“Fitch Ratings”).

• Upgraded the National Long Term Rating of the Company to AA+(tha) with Negative Outlook by 
Fitch Ratings.

2017 • Affirmed the National Long Term Rating of AA+(tha) with Stable Outlook by Fitch Ratings.
• Increased registered capital to Baht 6,000 million to the existing shareholders.
• Certified to be a member of Collective Action Coalition against Corruption (CAC).

2018 • Re-branded logo “Umay+”, under tag line “Plus happiness to Life”.
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ประวัติบริษัท

2539 • กอตั้งบริษัท สยาม เอ แอนด ซี จํากัด
• เริ่มตนการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคดวยการใหบริการสินเชื่อเงินผอน (Installment Loan Business)

2541 • เปดตัวเครื่องหมายการคาจดทะเบียน “EASY BUY”

2544 • ใหบริการสินเชื่อเงินสด (Personal Loan) ซึ่งเปนการใหสินเชื่อเงินสดที่ไมมีประกัน ลูกคาสามารถนําไปใชจาย
ตามวัตถุประสงคตางๆ

• ทําการเปดสํานักงานสาขาในตางจังหวัดแหงแรกที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหบริการสินเชื่อเพื่อผูบริโภคแกลูกคา
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2545 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ลานบาทเปน 140 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม

2546 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม

2548 • ทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) 
• บริษัทฯ อยูภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

2549 • ใหบริการสินเชื่อเงินสดรูปแบบใหมเปนสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ชื่อผลิตภัณฑ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) 
ภายใตแนวคิด “ชีวิตจัดการไดมากขึ้น”

2550 • เปดบริการเบิกถอนเงินสดดวนผานเครือขายตู ATM ของธนาคารพาณิชย เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา
สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

2554 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม
• เปดใหบริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนผาน บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร (Umay+ Premier) โดยเนน

กลุมลูกคาที่มีรายไดประจําตั้งแตระดับกลางขึ้นไป

2555 • บริษัทฯ ไดรับการประกาศอันดับความนาเชื่อถือองคกรเปน BBB+/ Stable จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด
• บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวใหประกอบธุรกิจบริการใหสินเชื่อสวนบุคคลภายใต

การกํากับ สําหรับผูประกอบธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน โดยเปนไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 3,900 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม

2556 • บริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคา บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ครบหนึ่งลานรายทั่วประเทศ

2558 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 4,500 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม
• บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด (“ฟทช เรทติ้งส”) ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว

ของบริษัทฯ ที่ AA(tha) แนวโนมอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

2559 • ฟทช เรทติ้งส ไดปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เปน AA+(tha) แนวโนมอันดับ
เครดิตเปนลบ

2560 • ฟทช เรทติ้งส ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ ที่ AA+(tha) แนวโนมอันดับเครดิต
มีเสถียรภาพ

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 6,000 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม
• บริษัทฯ ไดรับใบประกาศรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

จากโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)

2561 • บริษัทฯ มีการปรับโฉมเครื่องหมายการคา ยูเมะพลัส (Umay+) ภายใตแนวคิด “บวกความสุขใหชีวิต”
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Knowing about its Parent 
Company

ACOM Co., Ltd. is EASY BUY’s parent company 
and major shareholder, which held 71.00% of its 
total shares as at 31 December 2018. ACOM was 
incorporated in 1978 and subsequently listed on the first 
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 finance companies in 
Japan and has established a strong record of innovation 
within the industry. ACOM was the first operator which 
provided the 24 hours a day services via selected 
ATMs in 1979 and introduced the MUJINKUN automatic 
loan application machines in 1993. In 1998, ACOM 
was approved as a principal member of MasterCard 
International, becoming the first consumer finance 
company in Japan to obtain a license to issue credit 
cards under the MasterCard name. 

As at September 30, 2018, (with reference to the 
second quarter for the financial statement fiscal year 
ending March 31, 2019 ) ACOM’s key financial data are 
total assets of JPY 1,291,495 million, total liabilities of 
JPY 910,236 million, shareholders’ equity of JPY 381,258 
million and net income of JPY 48,207 million. Mitsubishi 
UFJ Financial Group Inc. (MUFG) is the major shareholder 
of ACOM, holding 40.19% of its total paid-up registered 
capital as at September 30, 2018. As at September 23, 
2016 the credit rating of ACOM’s long-term bonds was 
rated ‘BBB’ by Rating and Investment Information, INC, 
‘A’ by Japan Credit Rating Agency, and ‘A-’ by Fitch 
Ratings. (Source: ACOM Company Limited)

ACOM was interested in entering into the 
consumer finance business in Thailand, and also has 
gained trust from its joint venture partners to take a major 
role in management and operation due to its expertise 
and experience in the similar type of business in Japan.
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รู�จักกับบริษัทแม�
บริษัท อาคอม จํากัด (“อาคอม”) ซึ่งเปนบริษัทแม

และเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 71.00 
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) กอตั้งขึ้นในป 2521 และ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโตเกียว หมวดที่ 1 ในป 2539 
โดยดําเนินธุรกิจหลักทั้งสิ้น 4 ธุรกิจ ไดแก (1) ธุรกิจใหสินเชื่อ
เงินกูและบัตรเครดิต (Loan and Credit Card Business) 
(2) ธุรกิจคํ้าประกัน (Guarantee Business) (3) ธุรกิจให
บรกิารเกีย่วเนือ่งกบัการใหสนิเชือ่ (Loan Servicing Business) 
และ (4) ธุรกิจดานการเงินตางประเทศ (Overseas Financial 
Business) อาคอมไดรับการจัดอันดับใหเปนหน่ึงในบริษัท
ที่ประกอบกิจการสินเชื่อเพื่อผู บริโภคที่ไดรับการยอมรับ 
และใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ยังไดรับ
การยกยองใหเปนบริษัทที่มีวิวัฒนาการมากที่สุดแหงหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมดังกลาว อาคอมเปนบริษัทแรกที่ริเริ่มการ
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงผานตูเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ 
(ATM) เฉพาะจุดในป 2522 และในป 2536 อาคอมเปนผูริเริ่ม
การใหบรกิารการขอรบัสนิเชือ่อตัโนมตัผิานเครือ่ง MUJINKUN 
นอกจากน้ี ในป 2541 อาคอมไดรับการอนุมัติใหเปนสมาชิก
หลักของมาสเตอรการด อินเตอรเนชั่นแนล สงผลใหเปน
บริษัทผูประกอบการสินเชื่อเพื่อผูบริโภครายแรกในประเทศ
ญี่ปุน ที่ไดรับใบอนุญาตใหบริการบัตรเครดิตภายใตชื่อบัตร
มาสเตอรการด 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 (อางองิงบการเงนิไตรมาสที ่2 
ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) อาคอมมีสินทรัพยรวม 
1,291,495 ลานเยน หน้ีสินรวม 910,236 ลานเยน สวนของ
ผูถอืหุน 381,258 ลานเยน และมกีาํไรสทุธเิทากบั 48,207 ลานเยน 
ทั้งนี้ อาคอมมีมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ ป อิงค 
(“MUFG”) เปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 40.19 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
และ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 อาคอมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของหุนกูระยะยาวจาก 3 บริษัทจัดอันดับ
ความนาเชือ่ถอื ไดแก (1) ‘BBB’ จาก Rating and Investment 
Information, INC (2) ‘A’ จาก Japan Credit Rating Agency 
และ (3) ‘A-’ จาก Fitch Ratings ตามลําดับ (ท่ีมา: บริษัท 
อาคอม จํากัด) 

บริษัท อาคอม จํากัด เปนผูริเริ่มและสนใจที่จะเขามา
ดําเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู บริโภคในประเทศไทย ซึ่งจาก
ประสบการณและความเชี่ยวชาญของการดําเนินธุรกิจที่
คลายคลึงกันในประเทศญี่ปุ น ทําใหอาคอมไดรับความ
ไววางใจจากกลุมผูรวมทุนใหเปนแกนนําในการบริหารงาน
และการดําเนินงาน 
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Management Discussion and Analysis
 Operating Performance

Total Revenue

Total revenue of EASY BUY Public Company Limited 
“the Company” consists of core revenue from consumer 
finance business and other revenues. Consumer finance 
business of the Company comprises revolving loans (or 
personal loans) and installment loans. 

During the past three years, the Company’s revenue 
tended to continuously increase and the Company’s total 

revenue was Baht 12,356.92 million in 2016, Baht 13,531.14 
million in 2017, and Baht 14,551.00 million in 2018 equivalent 
to average growth rate (compound annual growth rate: CAGR) 
at 8.52% per year. The increase in the total revenue was due 
to the business expansion in revolving loans providing a 
financial product of personal loan in a form of revolving loan 
services under the name «Umay+», coupled with its various 
marketing campaigns conducted to draw the customers› 
attraction and expand the customer base.

Revenue from Consumer Finance Business: Core Revenue Breakdown during 2016 to 2018

(Unit : Million Baht)
2016 2017 2018

Amount % Amount % Amount %

Income from revolving loan 11,465.86 99.81% 12,433.58 99.82% 13,388.87 99.86%

Income from installment loan 21.63 0.19% 22.65 0.18% 18.93 0.14%

Total income from consumer finance business 11,487.49 100.00% 12,456.23 100.00% 13,407.80 100.00%

From 2016 to 2018, the Company’s core revenue 
came from consumer finance business divided into the 
following types of loans: (1) the revenue from the revolving 
loans accounted for 99.81%, 99.82% and 99.86% of the
total core revenue, respectively, and (2) the revenue from 
the installment loans accounted for 0.19%, 0.18% and 
0.14% of the total core revenue, respectively. There was 
a considerable difference between the revenue from the 
revolving loans and the revenue from the installment loans 
because the Company’s business strategy by focused on the 
revolving loan business. Moreover the intensified competition 
in installment loan business by the credit card operators, 
the revenue portion of installment loans was relatively small 
accordingly. 

Revenue from Revolving Loans

Revolving loans have significantly succeeded and 
have generated the highest revenue for the Company. 
Revenue from revolving loans accounted for 92.79%, 91.89% 
and 92.01% of the Company’s total revenue in 2016, 2017 
and 2018, respectively. The revenue from the revolving 
loans amounted to Baht 11,465.86 million in 2016 to Baht 
13,388.87 million in 2018 equivalent to the average growth 
rate (CAGR) at 8.06% per year. The increase in revenue 
from revolving loans was due to the Company’s policy of 
rapid credit approval by using scoring model, continually 
expanding ATM network with the leading commercial banks. 
Total ATM alliances comprised of 7 Banks including Kasikorn 
Bank, Krungthai Bank, Thanachart Bank, Bangkok Bank, 
Government Savings Bank, Bank of Ayudhya, and Siam 
Commercial Bank to facilitate customers in cash withdrawal. 
In addition, the Company increased the service points for 

applying for revolving loan service, also carried on the 
marketing campaigns and increased credit line for good 
customers (Credit limit under Bank of Thailand’s regulation).

Besides, the Company continually focused on 
expansion target customer “Umay+ Premier”, which has 
monthly income over 20,000 Baht per month.

The Company’s revenue acquired from providing 
revolving loan service includes Interest Received, Credit 
Usage Fee, and Collection Fee (if any).

Revenue from Installment Loans

From 2016 to 2018, the Company’s revenues from 
installment loans amounted to Baht 21.63 million, Baht 22.65 
million and Baht 18.93 million respectively, average reducing 
rate at 12.66%, increasing to 4.73%, and reducing to 16.43% 
from previous year respectively. The revenue from installment 
loans was not big portion due to the Company’s policy to 
strictly screen for quality of customers and member shops. 
Also, to avoid the intensified competition in installment loan 
business by credit card operators, the Company concentrated 
on marketing strategy in revolving loan business. As of 
December 2018, the Company had 102 installment counters 
nationwide.

The Company’s revenue acquired from providing 
installment loan service includes Interest Received, Credit 
Usage Fee, and Collection Fee (if any).

Other Revenues

Apart from the core revenue, the Company also had 
other revenues such as recovery from loan loss, card issuing 
fee, and interest received from deposits in financial institutions. 
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ผลการดําเนินงานที่ผ�านมาของบริษัทฯ
 รายไดรวม

รายไดรวมของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประกอบดวยรายไดหลกัจากการประกอบธรุกจิสนิเชือ่เพือ่ผูบรโิภค 
และรายไดอ่ืน ซ่ึงธรุกจิสนิเชือ่เพือ่ผูบรโิภคของบรษิทัฯ ประกอบดวย 
สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผอนชําระ

รายไดของบริษัทฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
บรษิทัฯ มรีายไดรวมทัง้หมดจาํนวน 12,356.92 ลานบาท ในป 2559 
จํานวน 13,531.14 ลานบาท ในป 2560 เพิ่มขึ้นเปน 14,551.00 

ในป 2561 โดยคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual 
Growth Rate: CAGR) 8.52 ตอป ทั้งนี้ รายไดที่เพ่ิมขึ้นเปนผล
จากการขยายตัวในธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนจากการเสนอ
ผลิตภัณฑทางการเงินประเภทสินเชื่อเงินสด (Personal Loan) ใน
รูปแบบ “สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loans)” ภายใตชื่อ
ผลิตภัณฑ “ยูเมะ พลัส” (Umay+) และไดใชกลยุทธทางการตลาด
ตางๆ เพื่อดึงดูดและขยายฐานลูกคาสําหรับผลิตภัณฑดังกลาว 

สัดสวนรายไดจากธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคในชวงป 2559 ถึงป 2561

(หนวย : ลานบาท)
ป 2559 ป 2560 ป 2561

จํานวน สัดสวน (%) จํานวน สัดสวน (%) จํานวน สัดสวน (%)

รายไดจากสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 11,465.86 99.81 % 12,433.58 99.82% 13,388.87 99.86%

รายไดจากสินเชื่อผอนชําระ 21.63 0.19% 22.65 0.18% 18.93 0.14%

รวมรายไดสินเชื่อเพื่อผูบริโภค 11,487.49 100.00% 12,456.23 100.00% 13,407.80 100.00%

บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพ่ือ
ผูบริโภค ซึ่งแบงตามประเภทธุรกิจสินเชื่อดังนี้ สําหรับธุรกิจสินเชื่อ
เงินสดหมุนเวียนมีสัดสวนรอยละ 99.81 ในป 2559 รอยละ 99.82 
ในป 2560 และรอยละ 99.86 ในป 2561 ของรายไดจากการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคทั้งหมด ตามลําดับ และสําหรับ
สนิเชือ่ผอนชาํระมสีดัสวนรอยละ 0.19 ในป 2559 รอยละ 0.18 ในป 
2560 และรอยละ 0.14 ในป 2561 ของรายไดจากการประกอบธรุกจิ
สินเชื่อเพื่อผูบริโภคทั้งหมด ตามลําดับ สัดสวนรายไดจากธุรกิจ
ทัง้สองประเภทมคีวามแตกตางกนัมากขึน้ เนือ่งจากบรษิทัฯ ไดปรบั
กลยทุธทางธรุกจิโดยเนนทีธ่รุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน นอกจากนี้ 
ธุรกิจสินเช่ือผอนชําระมีการแขงขันสูงขึ้นจากผู ประกอบการ
บัตรเครดิต ทําใหรายไดสินเชื่อผอนชําระลดลง

รายไดจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเปนธุรกิจที่ประสบความ
สาํเรจ็เปนอยางสงู และสรางรายไดในสดัสวนสงูทีส่ดุใหแกบรษิทัฯ 
โดยคดิเปนอัตราสวนรอยละ 92.79 รอยละ 91.89 และรอยละ 92.01 
ของรายไดรวมทั้งหมดในป 2559 - 2561 ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ มี
รายไดจากธรุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนจาํนวน 11,465.86 ลานบาท 
ในป 2559 เติบโตเปน 13,388.87 ลานบาท ในป 2561 หรือ
คดิเปนอัตราการเตบิโตเฉลีย่ (CAGR) รอยละ 8.06 ตอป เปนผลมา
จากการใชระบบวเิคราะหสนิเชือ่แบบ Scoring Model ซึง่ทาํใหเกดิ
ความรวดเรว็ในการอนมุติัสนิเช่ือ และมกีารขยายเครอืขายตูกดเงนิสด 
(ATM Alliance) กับธนาคารช้ันนํามาโดยตลอด ณ ส้ินป 2561 
ลูกคาสามารถใชบริการเครือขายตูกดเงินสดกับธนาคารชั้นนํา
รวมทัง้สิน้ 7 แหง ไดแก ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรงุไทย ธนาคาร
ธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
และธนาคารไทยพาณิชย ซ่ึงเปนการเพิ่มความสะดวกแกลูกคา
ในการเบิกถอนเงินสดมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มจุดบริการ
ในการสมัครขอสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน การทําสงเสริมการตลาด
อยางตอเนือ่ง รวมถงึการเพิม่วงเงนิสนิเชือ่ใหแกลกูหนีท้ีม่คีณุภาพดี 
(วงเงินสินเชื่อภายใตเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย) อีกดวย

ทั้งนี้บริษัทฯ มุงเนนที่จะขยายเปาหมายไปที่กลุมลูกคา
บัตร “ยูเมะ พลัส พรีเมียร” ซึ่งจะเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดประจํา
ตั้งแต 20,000 บาทตอเดือนขึ้นไป ซึ่งจะชวยขยายฐานลูกคาให
เพิ่มขึ้น โดยมุงเนนการทําการสงเสริมการขาย และเพิ่มจุดบริการ
ใหกับลูกคากลุมนี้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รายไดที่บริษัทฯ ไดรับจากการใหบริการสินเชื่อ
เงินสดหมุนเวียนประกอบดวย ดอกเบี้ยรับจากเงินกูยืม (Interest 
Received) คาธรรมเนียมการใชวงเงิน (Credit Usage Fee) และ
คาธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้ (Collection Fee) (ถามี)

รายไดจากธุรกิจสินเชื่อผอนชําระ
รายไดจากธรุกจิสนิเชือ่ผอนชาํระมจีาํนวน 21.63 ลานบาท 

ในป 2559 จํานวน 22.65 ลานบาท ในป 2560 และจํานวน 18.93 
ลานบาท ในป 2561 โดยคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 12.66 และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.73 และลดลงรอยละ 16.43 ของรายไดรวมจาก
ปกอนหนา ตามลําดับ ซึ่งเปนผลกระทบจากนโยบายของบรษิทัฯ 
ทีมุ่งเนนทีต่องการกลัน่กรองคณุภาพลกูคาและรานคาสมาชกิอยาง
เครงครัด และเพ่ิมความเขมงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ผอนชําระ นอกจากนี้ ยังเปนผลกระทบมาจากการแขงขันในธุรกิจ
สนิเชือ่ผอนชาํระทีส่งูขึน้จากผูประกอบการบตัรเครดติ จงึทาํใหบรษิทัฯ 
ปรับกลยุทธเนนธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนมากขึ้น ประกอบกับ
การคํานึงถึงความคุมคาของการบริหารจัดการดานบุคคล โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนรานคาสมาชิก 102 แหง

รายไดทีเ่กดิจากสนิเชือ่ผอนชาํระประกอบไปดวย ดอกเบีย้
รับจากเงินกูยืม (Interest Received) คาธรรมเนียมการใชวงเงิน 
(Credit Usage Fee) และคาธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้ 
(Collection Fee) (ถามี)

รายไดอื่น
นอกเหนือจากรายไดจากธุรกิจหลักตามที่กลาวขางตน

แลว บริษัทฯ ยังมีรายไดอื่นซึ่งประกอบไปดวย รายไดจากหนี้สูญ
รับคืน คาธรรมเนียมในการออกบัตร ดอกเบี้ยซึ่งไดรับจากเงินฝาก
สถาบันการเงิน เปนตน 
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From 2016 to 2018, the Company’s other revenues 
accounted Baht 869.42 million, Baht 1,074.91 million, 

Baht 1,143.20 million respectively or accounted for 7.04%, 
7.94%, and 7.86% of total revenue. 

Table : Other Revenues from 2016 to 2018

(Unit : Million Baht)

2016 2017 2018

Recovery of bad debt 775.22 972.23 1,029.47

Operating income and others 94.20 102.68 113.73

Total 869.42 1,074.91 1,143.20

 Expenses

The Company’s main expenses consisted of operating 
expenses, administrative expenses, cost of bad debts and 
doubtful accounts, as well as finance cost. 

In 2016 to 2018, the Company’s total expenses were 
Baht 8,112.44 million in 2016 to Baht 8,605.88 million in 2018, 
which increased at the average growth rate (CAGR) 3.00% per 
year. The Company has set a policy to continuously 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 approved and analyzed the proper credit line 
for each customer and having more efficiency of the debt 
collection system. In addition, the Company managed the 
finance cost by analyzing the trend of interest rate for the 
cost-effective fund raising, etc.

Operating and Administrative Expenses 

The Company’s operating and administrative 
expenses amounted to Baht 3,363.03 million in 2016, Baht 
3,673.21 million in 2017, and Baht 3,773.38 million in 2018 
which was equal to an increase at the average growth rate 
(CAGR) 5.93% per year. 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. However, the proportion of the 
operating and administrative expenses to the total revenue 
was at the controllable level. The ratio of the operating and 
administrative expenses to the total revenue in 2018 was 
25.93% decreased from 27.15% in 2017, reflecting the 
efficiency of cost control management. 

Bad Debts and Doubtful Accounts

The Company’s bad debts and doubtful accounts 
amounted to Baht 3,717.85 million in 2016, Baht 3,930.14 
million in 2017, and Baht 3,918.04 million in 2018. The ratio of 
the bad debts and doubtful accounts to the total revenue was 
30.09%, 29.05%, and 26.93%, respectively. The ratio of bad 
debts and doubtful accounts to the total revenue decreased 

year by year, since the Company carried on the conservative 
policy of loan receivable management by improving both the 
Credit Scoring System to be able to approve and analyse the 
proper credit line for each customer, and the debt collection 
system. 

Finance Costs

The Company’s finance costs were Baht 1,031.56 
million in 2016 reducing to Baht 955.53 million in 2017, and 
Baht 914.46 million in 2018. The finance costs to the total 
revenue was tended to decrease from the previous year 
accounting for 8.35%, 7.06% and 6.28% in 2016, 2017 and 
2018 respectively. The decrease of finance costs in 2018 
were mainly due to loan borrowings repayment in total of Baht 
1,451.96 million so as to decreasing in amount of interest 
payment. 

In 2016, 2017 and 2018, the Company’s Interest 
Coverage Ratio was 5.11 times, 6.20 times and 7.50 times 
respectively. The increase of the Interest Coverage Ratio was 
due to the efficiency of operating and expense management 
including being provided the low cost funding sources which 
could increase the profit.

 Net Profit

The Company’s profitability constantly increased 
during the past three years. The Company’s profit before 
income tax increased from Baht 4,244.48 million in 2016 
to Baht 5,945.13 million in 2018; while the Company's net 
profit increased from Baht 3,392.69 million in 2016 to Baht 
4,752.81 million in 2018, which increased at the growth rate 
(CAGR) 18.36% per year, resulting from the strategy focusing 
on revolving loan business continually whereas efficiency in 
control finance cost and operating expenses. 

Furthermore, the Company’s gross profit margin from 
2016 to 2018 was 90.85%, 92.18% and 93.05%, respectively. 
The net profit margin was 27.46%, 29.41% and 32.66%, in 
2016, 2017 and 2018 respectively. The increase in net profit 
margin in 2018 came from the efficiency management of 
funding structure.
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สาํหรับป 2559 ถงึป 2561 รายไดอืน่ของบรษิทัฯ มจีาํนวน 
869.43 ลานบาท จาํนวน 1,074.91 ลานบาท จาํนวน 1,143.20 ลานบาท 

ในป 2559 ป 2560 และป 2561 ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 7.04 
รอยละ 7.94 และรอยละ 7.86 ของรายไดรวมตามลําดับ 

ตารางแสดงรายการในรายไดอื่นสําหรับป 2559 - ป2561
(หนวย : ลานบาท)

ป 2559 ป 2560 ป 2561

รายไดจากหน      ี้สูญรับคืน 775.22 972.23 1,029.47

ราย   ไดจากการดําเนินงานและอื่นๆ 94.20 102.68 113.73

รวม 869.42 1,074.91 1,143.20

 คาใชจาย

คาใชจายหลักของบริษัทฯ ประกอบไปดวย คาใชจายใน
การดาํเนนิงาน คาใชจายในการบรหิาร การตดัหนีส้ญูและหนีส้งสยั
จะสูญ และตนทุนทางการเงิน 

สําหรับป 2559 ถึงป 2561 บริษัทฯ มียอดคาใชจายรวม
จํานวน 8,112.44 ลานบาท ในป 2559 เพิม่ขึน้เปน 8,605.88 ลานบาท 
ในป 2561โดยคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3.00 ตอป 
ทัง้นี ้บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะควบคมุคาใชจายในการดาํเนนิงานและ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารคาใชจายที่เก่ียวกับ
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูอยางตอเนือ่ง โดยการปรบัปรงุคณุภาพ
ลูกหนี้ผานระบบ Credit Scoring ในการอนุมัติและประเมินวงเงิน
ทีเ่หมาะสมใหแกลกูคาแตละราย และปรบัปรงุระบบการตดิตามหนี้
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการบริหารตนทุนทางการเงิน
โดยการวิเคราะหแนวโนมอัตราดอกเบ้ียเพื่อจัดหาแหลงเงินกูที่มี
ตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม เปนตน

คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร

สําหรับป 2559 ถึงป 2561 บริษัทฯ มียอดคาใชจายในการ
ดาํเนนิงานและบรหิารจาํนวน 3,363.03 ลานบาท จาํนวน 3,673.21 
ลานบาท จํานวน 3,773.38 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรา
การเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 5.93 ตอป ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
ในการดําเนินงานและบริหารเปนผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจ
สินเช่ือเงินสดหมุนเวียน รวมถึงการเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ใหบรกิารแกลกูคาและการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน
อยางตอเน่ือง อยางไรก็ดี หากเปรียบเทียบสัดสวนของคาใชจาย
ในการดําเนินงานและบริหารตอรายไดรวมแลว จะพบวา บริษัทฯ 
สามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยสัดสวนของคาใชจายในการดําเนินงานและ
บริหารตอรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2561 อยูที่รอยละ 25.93 
ลดลงจากรอยละ 27.15 ในป 2560 สัดสวนคาใชจายในการ
ดําเนินงานและบริหารตอรายไดรวมที่ลดลงนี้แสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายของบริษัทฯ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

สําหรับป 2559 ถึงป 2561 บริษัทฯ มีหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสญูจาํนวน 3,717.85 ลานบาท จาํนวน 3,930.14 ลานบาท และ
จํานวน 3,918.04 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราสวนตอ
รายไดรวมเทากับรอยละ 30.09 รอยละ 29.05 และรอยละ 26.93 
ตามลําดับ โดยในป 2561 สัดสวนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอ
รายไดรวมของบรษิทัฯ ปรบัลดลง เปนผลมาจากบรษิทัฯ ยงัคงสานตอ

นโยบายในการบรหิารสนิทรพัยลกูหนีใ้หมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และ
มาตรฐานการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่ระมัดระวังและเขมงวดมากขึ้น 

ตนทุนทางการเงิน

สําหรับป 2559 ถึงป 2561 บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงิน
จํานวน 1,031.56 ลานบาท จํานวน 955.53 ลานบาท และจํานวน 
914.46 ลานบาท โดยสัดสวนตนทุนทางการเงินตอรายไดรวมมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง คดิเปนรอยละ 8.35 รอยละ 7.06 และ
เหลือเพียงรอยละ 6.28 ในป 2559 ป 2560 และป 2561 ตามลําดับ 
การลดลงของตนทุนทางการเงินในป 2561 เนื่องจากการใชกําไร
จากการดําเนินงานของบริษัทเพื่อชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงิน
และหุนกูจํานวน 1,451.96 ลานบาท จึงทําใหภาระดอกเบี้ยลดลง

ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทฯ 
อยูที่ 5.11 เทา 6.20 เทา 7.50 เทา ตั้งแตป 2559 ถึงป 2561 
ตามลําดับ โดยอัตราสวนดังกลาวปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
เนือ่งจากประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานและการบรหิารคาใชจายที่
ดีขึ้น ประกอบกับการลดลงของตนทุนทางการเงิน จึงสงผลใหกําไร
กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเพิ่มขึ้น 

 กาํไรสทุธิ

บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการทาํกาํไรอยางตอเนือ่งตลอด
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยบริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 
4,244.48 ลานบาท ในป 2559 เพิม่ขึน้เปน 5,945.13 ลานบาท ในป 
2561 ในขณะที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 4,752.81 ลานบาท 
ในป 2561 จากจํานวน 3,392.69 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปน
อัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) รอยละ 18.36 ตอป จากกลยุทธ
มุงเนนในธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลและการเติบโตอยางตอเนื่องของ
รายไดสินเช่ือสวนบุคคล ในขณะเดียวกันที่ตนทุนการเงินของ
บริษัทฯ ไดปรับลดลงมาโดยตลอด

 อตัรากาํไรขัน้ตนและอตัรากาํไรสทุธิ

บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเทากับ
รอยละ 90.85 รอยละ 92.18 และ 93.05 ในป 2559 ถึงป 2561 
ตามลําดับ และอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เทากับรอยละ 27.46 
รอยละ 29.41 และ 32.66 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรากําไรสุทธิของ
บริษัทฯ ในป 2561 เพิ่มขึ้นจากป 2560 เปนผลมาจากการบริหาร
จัดการคาใชจายตางๆ และตนทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
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Interest Rate Difference during 2016 - 2018

(Unit : Percentage)

2016 2017 2018

Interest and fee Income* 26.07 25.47 25.41

Interest Expense 3.56 3.15 3.03

Difference 22.51 22.31 22.38

*Including interest income, credit usage fee, and collection fee

The Company’s average interest and fee incomes in 
2018 was 25.41% decreasing from 25.47% in 2017 which 
reflected the lower interest rate of new product Umay+ 
Premier Card, charging interest only 19.8%. While the interest 
expense reduced from 3.56% in 2016 to 3.03% in 2018 since 
the strengthen of financial bargaining power, together with 
cash inflow from operating business partially covered the 
expansion of revolving loan receivable so that the Company 
did not require borrowing loan at the whole amount and save 
interest expenses eventually. 

 Financial Position

Total Assets

The Company’s total assets constantly increased from 
Baht 45,540.49 million in 2016 to Baht 53,068.54 million in 
2018 or at the average growth rate (CAGR) 7.95% per year. 
The main factor was a continuous increase in the revolving 
loan receivables. 

From 2016 to 2018, the Company’s total current assets 
were Baht 44,330.41 million, Baht 49,111.27 million and Baht 
51,799.58 million, accounted for 97.34%, 97.23%, and 97.61% 
of total assets, respectively; while the total non-current assets 
were Baht 1,210.09 million, Baht 1,399.78 million and Baht 
1,268.96 million, accounted for 2.66%, 2.77% and 2.39% of 
total assets, respectively. Key assets of the Company can be 
summarized as follows:

Loan Receivables

The Company’s net loan receivables increased from 
Baht 43,363.05 million in 2016 to Baht 50,813.40 million 
in 2018 or at the average growth rate (CAGR) 8.25% per 
year. The net loan receivables were calculated from loan 
receivables deducted to both unearned interest income 
and allowance for doubtful accounts. The Company’s net 
loan receivables constantly increased mainly because of 
the continuously increase in the loan receivables under the 
revolving loan contracts. 

The Net Loan Receivables Divided by Types of Loan

(Unit : Million Baht)

ประเภทธุรกิจ
2016 2017 2018

Amount % Amount % Amount %

Revolving Loan 43,221.27 99.67 47,983.52 99.69 50,652.07 99.68

Installment Loan 141.78 0.33 151.49 0.31 161.33 0.32

Total 43,363.05 100.00 48,135.01 100.00 50,813.40 100.00

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. From 2016 to 2018, the Company’s revolving loan 
receivables accounted for 99.67%, 99.69% and 99.68% of the 
net loan receivables, respectively; while the installment loan 
receivables accounted for 0.33%, 0.31% and 0.32% of the 
net loan receivables, in 2016, 2017 and 2018 respectively. 
This implied that the Company’s loan receivables were mainly 
from the revolving loan business as the core business.

Revolving loan receivables increased from Baht 
43,221.27 million in 2016 to Baht 50,652.07 million in 2018 
or at the average growth rate (CAGR) 8.26% per year. The 

Company’s loan receivables from revolving loan business 
have continuously grown during the past three years, which 
was due to the Company has focused its marketing strategy 
to increase brand awareness of “Umay+”, to expand the ATM 
service network, to increase apply channel for revolving loan 
and to develop the working system for efficiency in customer 
service.

Installment loan receivables increased from Baht 
141.78 million in 2016 to Baht 161.33 million in 2018 or at the 
averaged growth rate (CAGR) 6.67% per year according to 
the increasing of Installment loan receivables in the mobile 
promotion campaign 0% 20 months with several True Shops.
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สวนตางอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรับสุทธิ (Net Interest & Fee Margin) สําหรับป 2559 ถึงป 2561

(หนวย : รอยละ) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561

อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรับ* 26.07 25.47 25.41

อัตราดอกเบี้ยจาย 3.56 3.15 3.03

สวนตางอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรับสุทธิ 22.51 22.31 22.38

  *รวมอัตราดอกเบี้ยรับ คาธรรมเนียมการใชสินเชื่อ และคาธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม

อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรับเฉลี่ยของบริษัทฯ อยูที่
รอยละ 25.41 ในป 2561 ลดลงจากรอยละ 25.47 ในป 2560 ซึ่ง
สะทอนถงึการตอบรบัของลกูคาในผลติภณัฑใหม Umay+ Premier 
Card ที่เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ และผลิตภัณฑดังกลาวคิดอัตรา
ดอกเบีย้รบัเฉลีย่กบัลกูคาทีอ่ตัรารอยละ 19.8 ขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้
จายเฉลี่ยไดปรับตัวลดลงจากรอยละ 3.56 ในป 2559 เปนรอยละ 
3.03 ในป 2561 เนื่องจากตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่ตํ่าลง 
ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพียงพอที่
จะรองรับการขยายตัวของพอรตลูกหนี้ ดังนั้น บริษัทฯ ไมจําเปน
ตองกูยมืเงนิเปนจาํนวนมากเพือ่รองรบัการขยายตวัของฐานลกูหนี้ 

 ฐานะการเงนิ

สินทรัพยรวม

บริษัทฯ มสีนิทรพัยรวมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งจาก 45,540.49 
ลานบาท ในป 2559 เปน 53,068.54 ลานบาท ในป 2561 หรือคิด
เปนอัตราการเตบิโตของสนิทรพัยเฉลีย่ (CAGR) เทากบัรอยละ 7.95 
ตอป โดยปจจัยหลักมาจากยอดลูกหนี้สินเช่ือเงินสดหมุนเวียนที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ในป 2559 ถงึป 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยหมนุเวยีนจาํนวน 
44,330.41 ลานบาท จํานวน 49,111.27 ลานบาท และจํานวน 
51,799.58 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 97.34 
รอยละ 97.23 และ 97.61 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ และมี
สนิทรพัยไมหมนุเวยีนจาํนวน 1,210.09 ลานบาท จาํนวน 1,399.78 
ลานบาท และจาํนวน 1,268.96 ลานบาท ตามลาํดบั คดิเปนสดัสวน
รอยละ 2.66 รอยละ 2.77 และรอยละ 2.39 ของสินทรัพยรวม 
ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดของสนิทรพัยทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ดงันี้

ลูกหนี้เงินใหกูยืม

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เงินใหกูยืมสุทธิ ในป 2559 จํานวน 
43,363.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 50,813.40 ลานบาท ในป 2561 
หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) รอยละ 8.25 ตอป 
โดยยอดลูกหนี้การคาสุทธินั้นคํานวณมาจากยอดลูกหนี้คงคาง
ตามสัญญา หักดวยรายไดดอกเบ้ียรอตัดบัญชีและคาเผื่อหน้ี
สงสยัจะสญู ทัง้นี ้ลกูหนีเ้งนิใหกูยมืสทุธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ตามการ
ขยายตวัอยางตอเนือ่งของลกูหนีต้ามสญัญาสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน

ตารางแสดงลูกหนี้การคาสุทธิแยกตามประเภทธุรกิจ

(หนวย : ลานบาท)

ประเภทธุรกิจ
ป 2559 ป 2560 ป 2561

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 43,221.27 99.67 47,983.52 99.69 50,652.07 99.68

สินเชื่อผอนชําระ 141.78 0.33 151.49 0.31 161.33 0.32

รวม 43,363.05 100.00 48,135.01 100.00 50,813.40 100.00

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เงินใหกูยืมสุทธิแบงเปนลูกหนี้เงิน
ใหกูยืมตามสัญญาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน และลูกหนี้เงินใหกูยืม
ตามสัญญาสินเชื่อผอนชําระ โดยในป 2559 ถึงป 2561 บริษัทฯ 
มีสัดสวนลูกหนี้สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 99.67 
รอยละ 99.69 และรอยละ 99.68 ของลูกหนี้เงินใหกูยืม ตามลําดับ 
ในขณะท่ีสัดสวนลูกหนี้สินเชื่อผอนชําระอยูที่รอยละ 0.33 รอยละ 
0.31 และรอยละ 0.32 ของลูกหนี้เงินใหกูยืม ตามลําดับ ซึ่งจะ
เห็นไดวาบริษัทฯ มียอดลูกหนี้เงินใหกูยืมจากธุรกิจสินเชื่อเงินสด
หมุนเวียนเปนเกือบทั้งหมดของธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ

ในป 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้เงินใหกู ยืมตามสัญญา
สินเช่ือเงินสดหมุนเวียนจํานวน 43,221.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 
50,652.07 ลานบาท ในป 2561 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย 

(CAGR) รอยละ 8.26 ตอป โดยลูกหนี้ดังกลาวเติบโตตอเน่ือง
ตลอดระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา เปนผลมาจากกลยทุธการแขงขนัของ
บรษิทัฯ ในการทาํการตลาดเพือ่แนะนาํผลติภณัฑ “บตัรยเูมะพลสั” 
การขยายเครือขายการใหบริการเบิกเงินสด การเพ่ิมชองทางการ
สมัครขอสินเชื่อหมุนเวียน และการพัฒนาระบบการทํางานใหมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา 

บริษัทฯ มีลูกหนี้เงินใหกูยืมตามสัญญาสินเชื่อผอนชําระ
จํานวน 141.78 ลานบาท ในป 2559 เพิ่มขึ้นเปน 161.33 ลานบาท 
ในป 2561 หรอืคดิเปนอตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ (CAGR) รอยละ 
6.67 ตอป โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินใหกู ยืมตามสัญญา
ผอนชําระเปนผลจากการทําโปรโมชั่นกับสินคามือถือ 0% สูงสุด 
20 เดือนรวมกับ True Shop หลายสาขา
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Regarding to commercial loan of banks and the 
financial institutions, the cash loan was more risky so that 
the Company had to set the strict policy in credit approval 
by mainly considering the customer’s repayment ability and 
direct interview before approval. In addition, the Company 
aims to develop the receivables’ quality by using the credit 

scoring system in order to evaluate the customer’s risk since 
August 2005.

The portion of normal accounts slightly decreased 
from 94.37% in 2016 to 94.11% in 2018 while overdue 
accounts slightly increased from 5.63% in 2016 to 5.89% 
in 2018. 

Loan Receivables Aging Classified by Types of Business as at December 31, 2016

(Unit : Million Baht)

Revolving Loans Installment Loans Total

Amount % Amount % Amount %

Normal 43,638.80 94.36 162.24 97.58 43,801.04 94.37

Current - OD2 1,588.43 3.43 2.28 1.37 1,590.71 3.43

OD3 and Over 1,020.50 2.21 1.74 1.05 1,022.24 2.20

Total 46,247.73 100.00 166.26 100.00 46,413.99 100.00

Loan Receivables Aging Classified by Types of Business as at December 31, 2017

(Unit : Million Baht)

Revolving Loans Installment Loans Total

Amount % Amount % Amount %

Normal 48,399.00 94.40 167.43 98.18 48,566.43 94.41

Current - OD2 1,750.83 3.41 2.18 1.28 1,753.01 3.41

OD 3 and Over 1,122.62 2.19 0.92 0.54 1,123.54 2.18

Total 51,272.45 100.00 170.53 100.00 51,442.98 100.00

Loan Receivables Aging Classified by Types of Business as at December 31, 2018

(Unit : Million Baht)

Revolving Loans Installment Loans Total

Amount % Amount % Amount %

Norm   al 50,765.07 94.09 175.17 99.03 50,940.23 94.11

Current-OD2 2,061.10 3.82 1.10 0.62 2,062.19 3.81

OD 3 and Over 1,125.79 2.09 0.62 0.35 1,126.41 2.08

Total 53,951.96 100.00 176.88 100.00 54,128.84 100.00

Furthermore, in consideration of the loan receivables 
aging classified by types of business during the end of 2016 
to the end of 2018 were maintained in the high level. In other 
words, the normal accounts of the revolving loan business 
were in the range from 94.09% to 94.40%, whereas the normal 
accounts of the installment loan business were in the range 
from 97.37% to 99.03% even in the slowdown economic 

situation. As a result, the Company continually updated and 
implemented the technology of debt collection, including auto-
dial system, auto pay service (direct debit) with customer’s 
account directly, together with staffs training in several skills 
such as problem solving, negotiation techniques that would 
enhance debt collection procedures more efficiently
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สําหรับการจัดช้ันลูกหนี้การคาตามประวัติการจายชําระ
หนี้งวดนั้น บริษัทฯ จําแนกชั้นลูกหนี้ออกเปน 8 ระดับ ตั้งแตระดับ 
“ปกติ” (Normal) จนถึง “ระดับ OD6 ขึ้นไป” (รายละเอียดเพิ่มเติม
ไดในสวนที่ 3 - 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ) 

เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดมีความเสี่ยงสูงกวาธุรกิจ
สินเชื่อทั่วไปของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน บริษัทฯ จึงมี
นโยบายในการอนุมัติสินเชื่อที่เขมงวด โดยใหความสําคัญตอ
ความสามารถในการชาํระคืนหนีข้องลกูคาเปนหลกั นอกจากนี ้บรษิทัฯ 

ไดตัง้เปาหมายในการพฒันาคณุภาพของลกูหนี ้โดยกาํหนดเงือ่นไข
การอนุมัติสินเชื่อที่เขมงวดมากขึ้นและนําระบบ Credit Scoring 
มาใชในการประเมนิความเสีย่งของลกูคาตัง้แตเดอืนสงิหาคม 2548 

สัดสวนลูกหนี้จัดชั้นปกติของบริษัทฯ มีปรับตัวลดลงจาก
รอยละ 94.37 ในป 2559 เปนรอยละ 94.11 ในป 2561 และย  อด
ลูกหนี้เกินกําหนดชําระไดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 5.63 
ในป 2559 เปนรอยละ 5.89 ในป 2561 

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้การคาที่คางชําระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน สินเชื่อผอนชําระ รวม

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

Normal 43,638.80 94.36 162.24 97.58 43,801.04 94.37

Current - OD2 1,588.43 3.43 2.28 1.37 1,590.71 3.43

OD3 ขึ้นไป 1,020.50 2.21 1.74 1.05 1,022.24 2.20

รวม 46,247.73 100.00 166.26 100.00 46,413.99 100.00

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้การคาที่คางชําระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน สินเชื่อผอนชําระ รวม

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

Normal 48,399.00 94.40 167.43 98.18 48,566.43 94.41

Current - OD2 1,750.83 3.41 2.18 1.28 1,753.01 3.41

OD3 ขึ้นไป 1,122.62 2.19 0.92 0.54 1,123.54 2.18

รวม 51,272.45 100.00 170.53 100.00 51,442.98 100.00

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้การคาที่คางชําระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน สินเชื่อผอนชําระ รวม

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

Norm   al 50,765.07 94.09 175.17 99.03 50,940.23 94.11

Current-OD2 2,061.10 3.82 1.10 0.62 2,062.19 3.81

OD3 ขึ้นไป 1,125.79 2.09 0.62 0.35 1,126.41 2.08

รวม 53,951.96 100.00 176.88 100.00 54,128.84 100.00

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณารายละเอียดลูกหนี้การคาตาม
ประเภทธรุกจิในป 2559 ถงึป 2561 จะพบวาบรษิทัฯ สามารถรกัษา
ระดับลูกหนี้ของธุรกิจสินเชื่อทั้งสองประเภทใหอยูในระดับที่สูง
ไวได กลาวคือ สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนมีสัดสวนลูกหนี้ปกติอยูใน
ชวงรอยละ 94.09 ถึงรอยละ 94.40 สวนสินเชื่อผอนชําระมีสัดสวน
ลกูหนีป้กตอิยูชวงรอยละ 97.37 ถงึรอยละ 99.03 แมในสภาวะของ
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ลูกคามีความระมัดระวังในการใชจาย

มากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีระบบการบริหารและติดตามหน้ีท่ีมี
ประสทิธภิาพ ประกอบกบัพนกังานของบรษิทัฯ กไ็ดรบัการฝกอบรม
และทักษะในการแกไขปญหา การเจรจาตอรองอยางสม่ําเสมอ 
นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัไดพฒันา ปรบัปรงุระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
อยางตอเนื่อง เชน ระบบ Auto Dial เพื่อชวยในการบริหารจัดการ
ติดตามหนี้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเพ่ิมชองทางการรับชําระ
ผานการหักบัญชีอัตโนมัติ
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Allowance for doubtful accounts

The Company’s policy set full amount allowance for 
doubtful accounts that overdue more than three months 
in accordance with the guidelines of the Federation of 
Accounting Professional. Moreover, the Company set partial 
allowance for doubtful accounts both current and overdue 
from one day but less than three months accounts by using 
an analysis of the historical records of debt payment and 
forecast debt payment of those accounts in the future. From 
2016 to 2018, the Company’s allowance for doubtful accounts 
was Baht 3,030.48 million, Baht 3,292.40 million and Baht 
3,303.08 million, respectively, which accounted for 6.53%, 
6.40% and 6.10% of the total loan receivables after deduction 
of unearned interest income (before the allowance for doubtful 
accounts), respectively. 

In consideration of the allowance for doubtful accounts 
classified 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. As at the end of 
2016 to 2018, the allowance for doubtful accounts for the 
revolving loan receivables were 6.54%, 6.41% and 6.12% 
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 2.76%, 2.23% and 1.94% 
of the total loan receivables after deduction of unearned 
interest income (before the allowance for doubtful accounts), 
respectively.

Adequacy of the Allowance for Doubtful Accounts

(Unit : Million Baht)
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Revolving Loans 46,247.72 3,026.45 6.54 51,272.45 3,288.94 6.41 53,951.96 3,299.89 6.12

Installment Loans 145.80 4.03 2.76 154.95 3.46 2.23 164.53 3.20 1.94

Total 46,393.53 3,030.48 6.53 51,427.40 3,292.40 6.40 54,116.48 3,303.08 6.10

1) Loan receivables after unearned interest income

According to the Company’s written off policy, all accounts overdue for more than six months (OD6 accounts) will 
be automatically written off as bad debts in full by computer system, subsequently, the collection of the bad debts will be 
continuously monitored. The bad debts during 2016 to 2018 could be divided into the type of business as follows;

Bad Debt divided into Business Type

(Unit : Million baht)

2016 2017 2018

Revolving Loan 3,508.94 3,667.42 3,903.52

Installment Loan 6.59 5.36 3.83

Total 3,515.53 3,672.78 3,907.35

The Company’s bad debts increased from Baht 
3,515.53 million in 2016 to Baht 3,907.35 million in 2018 or at 
the average growth rate (CAGR) 5.43% per year according 
to the increase of loan receivable base. 

However, the bad debt to total loan receivable 
reduced from 7.58 times in 2016 to 7.22 times in 2018, 
reflecting improved quality asset and the efficiency of debt 
collection procedure.
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การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ ไดมีการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเปน
ไปตามแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชี กลาวคือตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญทั้งจํานวนกับลูกหนี้ที่มียอดคงคางชําระเกินกําหนด 
3 เดือน และบริษัทฯ ไดเพิ่มการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กับลูกหนี้ชั้นปกติและลูกหนี้ที่มียอดคงคางชําระต้ังแต 1 วันแต
ตํ่ากวา 3 เดือน โดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้และการ
คาดการณเกีย่วกบัการชาํระหนีใ้นอนาคตของลกูคา อนึง่ ในป 2559 
ถงึป 2561 บรษิทัฯ มกีารตัง้สาํรองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ณ สิน้งวด 
จาํนวน 3,030.48 ลานบาท จาํนวน 3,292.40 ลานบาท และจาํนวน 
3,303.08 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 6.53 รอยละ 
6.40 และรอยละ 6.10 ของลกูหนีก้ารคาหลงัจากหกัรายไดดอกเบีย้
รอตัดบัญชี (กอนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตามลําดับ

ความเพียงพอในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หนวย : ลานบาท)
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สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 46,247.72 3,026.45 6.54 51,272.45 3,288.94 6.41 53,951.96 3,299.89 6.12

สินเชื่อผอนชําระ 145.80 4.03 2.76 154.95 3.46 2.23 164.53 3.20 1.94

รวม 46,393.53 3,030.48 6.53 51,427.40 3,292.40 6.40 54,116.48 3,303.08 6.10

1) ลูกหนี้เงินใหกูยืมหักรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

บรษิทัฯ ไดกาํหนดวธิกีารตดัจาํหนายหนีส้ญู โดยจะตดัจาํหนายลกูหนีท้ีม่ยีอดคางชาํระตัง้แต 6 เดอืนขึน้ไป ซึง่เปนการตดัจาํหนาย
ดวยระบบคอมพิวเตอรอัตโนมัติเต็มจํานวน แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการติดตามหนี้สําหรับหนี้ที่ถูกตัดจําหนาย
ดังกลาว สําหรับหนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางป 2559 ถึงป 2561 สามารถจําแนกตามธุรกิจไดดังนี้

ตารางแสดงหนี้สูญแยกตามประเภทธุรกิจ

(หนวย : ลานบาท)

ป 2559 ป 2560 ป 2561

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 3,508.94 3,667.42 3,903.52

สินเชื่อผอนชําระ 6.59 5.36 3.83

รวม 3,515.53 3,672.78 3,907.35

ในป 2559 บริษัทฯ มียอดตัดจําหนายหนี้สูญจํานวน 
3,515.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 3,907.35 ลานบาท ในป 2561 
หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 5.43 ตอป 
โดยยอดตดัจาํหนายหนีส้ญูมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามจาํนวนลกูหนี้
เงินใหกูยืมที่เพิ่มขึ้น 

เมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวมของบริษัทฯ 
จะพบวาอัตราสวนดังกลาวลดลงจากรอยละ 7.58 ในป 2559 
เปนรอยละ 7.22 ในป 2561 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของ
สินทรัพย และประสิทธิภาพของการระบบการติดตามหนี้สินที่ดีขึ้น
อยางตอเนื่อง

เมื่อพิจารณาการตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตาม
ประเภทธุรกิจจะพบวา ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากธุรกิจสินเชื่อเงินสด
หมุนเวียนจะมีสัดสวนการตั้งหนี้สํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญใน
ระดับที่สูงกวาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากธุรกิจสินเชื่อผอนชําระ โดยใน
ป 2559 ถึงป 2561 บริษัทฯ มีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเปนรอยละ 
6.54 รอยละ 6.41 และรอยละ 6.12 ของลูกหนี้เงินใหกูยืมหลังหัก
รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (กอนการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 
ตามลาํดบั ในขณะทีส่ดัสวนการสาํรองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสาํหรบั
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากธุรกิจสินเชื่อผอนชําระเทากับรอยละ 2.76 
รอยละ 2.23 และรอยละ 1.94 ของลูกหนี้เงินใหกูยืมหลังจาก
หักรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (กอนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
ตามลําดับ
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 Liabilities

The Company’s total liabilities increased from Baht 
30,933.65 million in 2016 to Baht 31,032.62 million in 2018, 
or at the average growth rate (CAGR) 0.16% per year for 
supporting business’s expansion. As at the end of 2018, the 
Company’s total current liabilities were Baht 12,271.77 million, 
which accounted for 39.54% of the total liabilities, and the 

total non-current liabilities were Baht 18,760.85 million, which 
accounted for 60.46% of the total liabilities. The major portion 
of the liabilities constituted of loan borrowings Baht 29,459.78 
million, or accounted for 94.93% of total liabilities. The 
Company’s borrowings could be divided into the short-term 
and long-term borrowing as detailed in the following table:

(Unit : Million Baht)

2016 2017 2018

Amount % Amount % Amount %

Short-Term Borrowings* 9,216.97 31.07 8,954.37 28.97 10,862.83 36.87

Long-Term Borrowings 20,452.65 68.93 21,957.37 71.03 18,596.95 63.13

Total 29,669.62 100.00 30,911.74 100.00 29,459.78 100.00

*Including current portion of long-term borrowings from financial institutions & current portion of debenture

In 2018, the total borrowings was decreased in amount of Baht 1,451.96 million or at decreasing rate 4.67% from 
previous year, resulng fromut operating profit utili zation for loan borrowing repayment. 

The Company’s short-term borrowings as at the end of 2016 amounted to Baht 9,216.97 million, increased to Baht 
10,862.83 million at the end of 2018. The details of the Company’s short-term borrowings were shown as following table;

(Unit : Million Baht)

2016 2017 2018

Promissory note, Bill of Exchange and Short-Term Loans 3,588.61 3,152.13 3,385.85

Current portion of long-term loans 5,628.36 2,803.29 3,517.40

Bond due in one year 0.00 2,998.95 3,959.58

Total Short-Term Borrowings 9,216.97 8,954.37 10,862.83

The Company’s long-term borrowings as at the end of 2016 amounted to Baht 20,452.65 million, decreased to Baht 
18,596.95 million. The Company’s long-term borrowings detailed in following table;

(Unit : Million Baht)

2016 2017 2018

Long-Term Loans 7,900.51 8,891.31 6,976.20

Bonds 12,552.14 13,066.06 11,620.75

Total Long-Term Borrowings 20,452.65 21,957.37 18,596.95

In 2018, the Company had the borrowings in Yen 
currency amounted to Baht 597.20 million (equivalent to 
JPY 2,000.00 million), accounting for 2.03% of the total 
borrowings. The long-term borrowings in US dollar amounted 
to Baht 5,604.61 million (equivalent to USD 165.50 million), 
accounting for 19.02% of the total borrowings. The Company 
entered into the cross currency and interest rate swaps 
to hedge against financial liabilities dominated in foreign 
currencies and the volatility of interest rate.

 Shareholders’ Equity

Debt to equity ratio in 2016 was 2.12 times reduced 
to 1.41 times in 2018, which tending to decline over the past 
3 years resulting from the Company’s strong performance 
and continually raised paid-up capital. As of 31 December 
2018, the Company’s registered capital and paid-up capital 
were Baht 6,000 million and the Company’s retained earnings 
of Baht 16,035.92  million with a total shareholders’ equity 
amounted to Baht 22,035.92 million.
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 หนีส้นิ

ในป 2559 บริษัทฯ มียอดหนี้สินรวมจํานวน 30,933.65 
ลานบาท เพิม่ข้ึนเปน 31,032.62 ลานบาท ป 2561 หรอืคดิเปนอตัรา
การเติบโตเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 0.16 ตอป ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินรวมมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะส้ันและ
ยาวจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มขึ้นของหุนกู เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ อนึ่ง ป 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด

เทากับ 12,271.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.54 ของหนี้สินรวม 
และมีหนี้สินไมหมุนเวียนทั้งหมดเทากับ 18,760.85 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 60.46 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินสวนใหญเปน
เงินกูยืมจํานวน 29,459.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 94.93 
ของหนีส้นิรวม ทัง้นี ้เงนิกูยมืของบรษิทัฯ สามารถจาํแนกไดเปนเงนิกู
ระยะสั้นและระยะยาว ดังตารางดานลางนี้

(หนวย : ลานบาท)

ป 2559 ป 2560 ป 2561

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เงินกูยืมระยะสั้น* 9,216.97 31.07 8,954.37 28.97 10,862.83 36.87

เงินกูยืมระยะยาว 20,452.65 68.93 21,957.37 71.03 18,596.95 63.13

รวม 29,669.62 100.00 30,911.74 100.00 29,459.78 100.00

* รวมเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูระยะที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

โดยในป 2561 เงินกูยืมรวมของบริษัทฯ ไดลดลง 1,451.96 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 4.67 จากการใชกําไร
จากการดําเนินงานของบริษัทเพื่อชําระคืนเงินกูยืมที่มีกับสถาบันการเงินและหุนกูที่ครบกําหนดชําระ

ในป 2559 บรษิทัฯ มเีงนิกูยมืระยะสัน้จาํนวน 9,216.97 ลานบาท เพิม่ขึน้เปน 10,862.83 ลานบาท ในป 2561 สาํหรบัรายละเอยีด
ของเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทฯ เปนดังตารางนี้

(หนวย : ลานบาท) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561

ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน และเงินกูยืมระยะสั้น 3,588.61 3,152.13 3,385.85

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 5,628.36 2,803.29 3,517.40

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 0.00 2,998.95 3,959.58

รวมเงินกูยืมระยะสั้น 9,216.97 8,954.37 10,862.83

บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวในป 2559 จํานวน 20,452.65 ลานบาท ปรับลดลงเปน 18,596.95 ลานบาท ในป 2561 สําหรับ
รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ เปนดังตารางนี้

(หนวย : ลานบาท) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561

เงินกูยืมระยะยาว 7,900.51 8,891.31 6,976.20

หุนกู 12,552.14 13,066.06 11,620.75

รวมเงินกูยืมระยะยาว 20,452.65 21,957.37 18,596.95

นอกจากนี้ ป 2560 บริษัทฯ มียอดเงินกูในรูปสกุลเงินเยน
จาํนวน 597.20 ลานบาท (หรอื 2,000 ลานเยน) คดิเปนอตัรารอยละ 
2.03 ของยอดเงินกูรวม และมีเงินกูระยะยาวในรูปสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาอีกจํานวน 5,604.61 ลานบาท (หรือ 165.50 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) คิดเปนอัตรารอยละ 19.02 ของ
ยอดเงินกูรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา
ตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียทั้งจํานวน เพื่อปองกันความเส่ียง
ของหนีส้นิทางการเงนิทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราตางประเทศและดอกเบี้ย

 สวนของผูถอืหุน

อตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถอืหุนในป 2559 เทากบั 2.12 
เทา ลดลงเปน 1.41 เทาในป 2561 โดยอตัราสวนหนีส้นิตอสวนของ
ผูถอืหุนมแีนวโนมลดลงอยางตอเนือ่งจากผลการดาํเนนิงานทีด่ขีึน้
และจากการเพิ่มทุนมาอยางตอเนื่อง ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวเทากับ 6,000.00 
ลานบาท และมีกําไรสะสมเทากับ 16,035.92 ลานบาท รวมเปน
สวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 22,035.92 ลานบาท
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Risk Factors 2018
The Risk Factors which might occur and affect the 

Company’s operations could be summarized as follows:

 1. Risk from losing the opportunity 

to gain competitive advantage 

An intense competition from various institutes 
in personal loan business such as commercial banks, 
financial institutions, and non-banks, makes intelligence, 
especially in the area of consumer and marketing, 
become vital for strategic planning and competition 
ability. Therefore, it is essential for EASY BUY Public 
Company Limited (the Company) to be able to 
appropriately and efficiently gather and analyze data 
in order to continuously improve business operation 
consistent with customer preferences. 

In order to manage this risk, the Company conducts 
survey of consumer behaviors and consumer needs of 
the target group, and organizes marketing activities by 
using the results of the survey. Moreover, the Company 
regularly gathers customer’s feedbacks and suggestions, 
and always monitors market movement, for instance, 
the movement of competitors, the transformation of 
consumer behaviors, and other influence factors related 
to personal loan business. For further strengthening our 
competitive ability in this competitive environment, the 
Business Planning Department and Corporate Planning 
and Coordination Department are assigned to report 
such information to the executives and responsible 
departments. 

 2. Risk from the Company Depending 

Heavily on Revolving Loan Business

The Company is licensed by the Ministry of 
Finance (MOF) to provide personal loan business 
under supervision for Non-financial Institution operators 
which allows the Company to conduct the retail 
consumer finance business representing (i) Revolving 
loan, (ii) Installment loan. However, over 99% of the 
revenue comes solely from the revolving loan. Under 
this circumstance, the Company is considered to rely 
wholly on the revolving loan. Any changes of business 
competitions factors, such as, obsolescence of service 
quality and substitute products or services, would harm 
the revenue growth consequently. 

Nevertheless, the Company aims to continue 
improving its services by determining Management 
Policy that helps emphasize the product’s branding 
through marketing strategies. Furthermore, the Company 
explores an opportunity to create new products, various 
promotional campaigns and exhibition are arranged 
timely and seasonally, service networks are expanded 
across the nation, and quality of Account Receivable is 
regularly monitored. 

 3. Risk from Economic Condition in 

Thailand

The Company operates a consumer loan business 
which is considered as one of businesses that has 
significant role on the micro economy. If the country 
faces economic recession, the consumer expenditure 
will fall spontaneously, and the demand for revolving loan 
may drop. This would negatively impact to the growth of 
business in financial sector. 

The Company has a keen awareness of the risk 
from economic situation. Thus, economic review and 
outlook report is reported to the management team at 
least quarterly. This report includes both macro and 
micro economic analysis, i.e. outlooks, political situation, 
household debt, consumer finance movement, capital 
and money market, etc. This report is also effective 
for the Company to adjust its business activities and 
operations in accordance with the transformation of 
economy properly. 

 4. Risk from Change in Government 

Policy and politics

Changing in government policy (e.g. economic 
stimulus measures such as increase government 
expenditure, decrease tax, increase the policy rate, etc.), 
and politics (e.g. government performance management, 
political stability, election and government protests etc.) 
may affect consumer’s behavior and the Company’s 
competitive advantage.

Regarding the above mentioned risk, the 
Company gives priority on maintaining and continuously 
attempt enhancing credit portfolio control by operating 
a sound credit-granting process and an appropriate 
credit administration, and ensuring adequate controls 
by regular assessment. Additionally, the Company 
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ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้

 1. ความเสีย่งจากการสญูเสยีโอกาส

ในการไดเปรยีบทางการแขงขนั

การแขงขันที่เขมขนจากสถาบันที่หลากหลายใน
ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล อาทิ ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน 
และผูใหบริการที่มิใชสถาบันการเงิน กอใหเกิดการสรางสรรค
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนกลยุทธและความ
สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการบริโภค
และการตลาด ดังนั้น บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) มีความ
จําเปนในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจได
อยางตอเนื่องและสอดคลองกับสิ่งที่ลูกคาตองการ

สาํหรบัการบรหิารความเสีย่งเรือ่งนี ้บรษิทัฯ ไดจดัให
มกีารทาํแบบสาํรวจพฤตกิรรมและความตองการของผูบรโิภค
ทีเ่ปนกลุมเปาหมายของบรษิทัฯ และดาํเนนิกจิกรรมการตลาด
ตางๆ จากผลลัพธที่ไดจากการสํารวจ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ไดจดัใหมกีารรบัขอเสนอแนะจากลกูคาอยางสมํา่เสมอ รวมทัง้
ติดตามความเคลื่อนไหวดานการตลาด ตัวอยางเชน ความ
เคลื่อนไหวของคูแขง การปรับแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค 
และปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล 
และเพื่อเปนการสรางความเขมแข็งในความสามารถทางการ
แขงขนั ฝายวางแผนธรุกจิ และฝายแผนงานและประสานงาน
องคกรไดรับมอบหมายใหรายงานขอมูลดังกลาวแกคณะ
ผูบริหารและฝายงานที่รับผิดชอบ

 2. ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัฯ 

พึง่พาธรุกจิสนิเชือ่หมนุเวยีนเปนสวนใหญ

บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เพื่อ
ประกอบธรุกจิสนิเชือ่สวนบคุคลภายใตการกาํกบั โดยอนญุาต
ใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสินเช่ือรายยอย ซ่ึงประกอบดวย 
(1) สนิเชือ่หมนุเวยีน (2) สนิเชือ่ผอนชาํระ อยางไรกต็าม รายได
รับสวนใหญ มากกวา 99% มาจากสินเชื่อหมุนเวียน ภายใต
สภาวการณที่วาบริษัทฯ ตองพึ่งพาธุรกิจสวนใหญจากสินเชื่อ
หมุนเวียน จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยการแขงขัน
ทางธุรกิจ เชน ความลาสมัยของคุณภาพการใหบริการ 
และการทดแทนของผลติภณัฑหรอืบรกิาร อาจสรางผลกระทบ
ตอการเติบโตของรายไดในทายที่สุด

อยางไรกต็าม บรษิทัฯ มุงมัน่ทีจ่ะพฒันาบรกิารอยาง
ตอเนื่อง มีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มุงเนนการ
สรางแบรนดผานกลยทุธทางการตลาดทีห่ลากหลาย นอกจากนี้ 

ป�จจัยความเสี่ยง 2561
บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในการสรางสรรคผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆ แคมเปญสงเสริมการขายที่หลากหลาย และการ
จดัแสดงนทิรรศการในรปูแบบตางๆ ตามเวลาและโอกาสตางๆ 
การขยายเครอืขายการใหบรกิารไปทัว่ประเทศ และการติดตาม
คุณภาพลูกหนี้อยางสมํ่าเสมอ เปนตน

 3. ความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกจิ

ในประเทศไทย

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภค ซึ่งถือวา
เปนหนึ่งในธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจระดับจุลภาค 
หากประเทศไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การใชจาย
ของผูบริโภคก็จะลดลงตามไปดวย และอาจสงผลใหความ
ตองการสนิเชือ่หมนุเวยีนลดลง และทายทีส่ดุ อาจสงผลกระทบ
ตอการเติบโตในภาคธุรกิจการเงิน

บรษิทัฯ ตระหนกัในความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกจิ
ดงัทีก่ลาวมาขางตน จงึไดมกีารจดัใหมกีารรายงานสภาวการณ
และแนวโนมทางเศรษฐกจิตอคณะผูบรหิารฯ รายไตรมาสเปน
อยางนอย รายงานดังกลาวครอบคลุมการวิเคราะหเศรษฐกิจ
มหภาคและจุลภาค ไดแก แนวโนมเศรษฐกิจ สถานการณ
ทางการเมือง ระดับหนี้ภาคครัวเรือน การเคลื่อนไหวของธุรกิจ
สินเชื่อรายยอย ตลาดทุนและตลาดเงิน เปนตน การรายงาน
ดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ สามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมตางๆ 
และการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที

 4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย

ภาครฐัและการเมอืง

การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั (เชน มาตรการ
การกระตุ นเศรษฐกิจ เช น การเพิ่มการใช จ ายภาครัฐ 
การลดภาษี การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ฯลฯ) และ 
การเมือง (เชน การบริหารจัดการของรัฐบาล ความมั่นคง
ทางการเมือง การเลือกตั้งและการประทวงรัฐบาล เปนตน) 
ซึ่งอาจสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคและความไดเปรียบทาง
การแขงขันของบริษัทฯ

จากความเส่ียงท่ีกลาวมาขางตน บริษัทฯ ใหความ
สําคัญตอการดูแลและเสริมสรางการควบคุมคุณภาพพอรต
สินเชื่ออยางตอเน่ือง โดยมีกระบวนการการพิจารณาวงเงิน
สนิเชือ่ทีร่ดักมุและนาเชือ่ถอื มกีารประเมนิและตรวจสอบเปน
ประจําเพื่อใหมั่นใจวามีกระบวนการควบคุมท่ีเพียงพอ อีกทั้ง 
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหสํานักกํากับธุรกิจองคกรติดตามการ
เปลี่ยนแปลงดานกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
และนําใชขอมูลเพื่อวิเคราะหผลกระทบตอกลยุทธและการ
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assigned the Compliance Office to monitor changes of 
laws and regulations related to the business, and use 
these information to analyze the impact on corporate 
strategies and operations. The result of the analysis is 
regularly reported to the management team and related 
departments in order to enable adjusting the strategies 
or operations before/during the political crisis and to 
comply with the government policies properly and timely. 

 5. Risk from Brand Image and Reputation

The Company’s business operation is always 
performed by adhering to the government laws and 
regulations, especially to the regulations of Bank of 
Thailand. Despite having been strictly in compliance 
with the related laws and regulations, the Company 
has awareness of risk from unreasonable complaints 
regarding the business operations, negative news or 
reviews from press, social media, and other sources that 
could damage the Company’s image and reputation. 

Therefore, the Company performs various types of 
PR in order to obtain a clear understanding of what we are 
from customers, as well as conducting corporate social 
responsibility activities to firmly build relationships and 
demonstrate the Company’s commitment in an authentic 
manner. Moreover, the Company has internal rules, 
regulations, and procedure manuals, to appropriately 
handle customer complaints and suggestions by 
assigning the Customer Service department as the centre 
of complaints and suggestion handling. Additionally, the 
Company has effective monitoring systems and tools 
in order to enable early discovery and prevention of a 
misconduct / fraudulent respectively. 

 6. Risk from Difficulty in Recruitment 

and Retention of the Talent

Regarding the management policy, “We aim to 
become the leading company and escalate Umay+ 
as number one selected brand that provides high 
level of customer satisfaction”, the aim also highlights 
the importance of the employees as one of the most 
valuable factors of the business success. Therefore, in 
order to increase a competitive capability and be ready 
for the growth, the Company must develop a stable 
human resource system as well as adequate workforce 
motivation. Furthermore, the Company must be prepared 
to prevent the competent employee shortage problem in 
time. Recently, the business situation in consumer finance 

business has become more competitive which led to the 
high demand of financial workforces. This may result to 
the recruitment difficulty facing that could affect business 
operation and achievement. 

The company is aware and intends to mitigate 
this risk through several methods such as increasing the 
chance of personnel selection by recruiting local people, 
using recruitment companies, improve basic welfare, 
and engagement programs in accordance with the 
management policy that aims to become the motivating 
workplace and friendly workplace. The Company 
developed human resource management mechanism 
via Career path by determining functional competency 
in order to improve the effectiveness of employee’s 
capability and responsibility. Additionally, employee 
engagement survey has conducted every 3 years.

 7. Risk from Cyber Attack or Major 

Disruption of the IT System

Since its business operations rely mainly on 
computer network and information technology system 
that stores information necessary for business operations 
and customer data. Cyber-attack may lead to a leakage 
of such confidential information, which will adversely 
affect the reputation of the Company. Major disruption of 
the Company’s information technology system can also 
have a significant impact on the continuity of operations 
and customers’ satisfaction. 

Always realizing the confidentiality and privacy 
of customer’s information, the Company implemented 
the high level of security guards, implemented Advance 
Prevention Threat system and performed numerous kinds 
of penetration test. The Company has a daily procedure 
of safeguard against the risk of physical damage. In 
addition, the Company established backup centres 
at different location in order to ensure that all critical 
business operations can be smoothly run without any 
adverse effects.

 8. Risk from Business Disruption

The business operations can be disrupted by 
unexpected external situation such as natural disaster, 
man-made disaster, and technical disaster that injure the 
Company’s property and assets. This would extremely 
affect its services, and may damage the Company’s 
assets. In consequence, it could result in negative 
outcome for the company’s finance and operation.
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ดําเนินงานของบริษัทฯ ผลจากการวิเคราะหจะมีการรายงาน
อยางสมํ่าเสมอตอคณะผูบริหารและฝายงานที่เก่ียวของ เพื่อ
ใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือการดําเนินธุรกิจอยางทัน
ทวงที และ/หรือ ภายใตวิกฤตการเมือง และเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐไดอยางเหมาะสมและทันเวลา

 5. ความเสีย่งจากภาพลกัษณและชือ่เสยีง 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จําเปนที่จะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบงัคบัจากทางภาครฐั โดยเฉพาะอยางยิง่
ตามระเบียบและกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
ทีเ่กีย่วของอยางเครงครดั บรษิทัฯ ยงัคงตระหนกัถงึความเส่ียง
จากการรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจที่ไมสมเหตุสมผล 
ขาวเชิงลบ หรือความคิดเห็นจากสื่อมวลชน สังคมออนไลน 
และแหลงขอมลูอืน่ๆ ทีอ่าจสรางความเสยีหายตอภาพลกัษณ
และชื่อเสียงของบริษัทฯ ได

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการสื่อสารประชาสัมพันธใน
รูปแบบตางๆ เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนตอลูกคาในสิ่งที่
บริษัทฯ ดําเนินการอยู รวมทั้งดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ 
หลากหลายดาน เพื่อสรางความสัมพันธอันดี และแสดงถึง
ความมุงมั่นของบริษัทฯ อยางแทจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีการจัดทํากฎระเบียบ ขอบังคับ และคูมือปฏิบัติงาน เพือ่การ
บริหารจัดการขอรองเรียนและขอเสนอแนะของลูกคาอยาง
เหมาะสม โดยมอบหมายใหฝายลูกคาสัมพันธเปนศูนยกลาง
ในการบรหิารจดัการเรือ่งดงักลาว บรษิทัฯ มรีะบบและเครือ่งมอื
ตรวจสอบติดตามที่สามารถคนหาเหตุการณนาสงสัยและ
ปองกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

 6. ความเสีย่งจากความยากลาํบาก

ในการสรรหาและรกัษาบคุลากรทีม่ี

ความสามารถ

ตามนโยบายการบริหารจัดการ “เรามุงมั่นท่ีจะเปน
ผูทางดานธรุกจิสนิเชือ่สวนบคุคล และนาํ Umay+ ไปสูแบรนด
ที่มีผูเลือกใชมากที่สุด ดวยบริการที่ลูกคาไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด” อีกทั้งยังมุงเนนไปที่ความสําคัญของพนักงาน ซึ่งถือ
หนึง่ในปจจยัทีม่คีณุคาและสาํคญัอยางยิง่ตอความสาํเรจ็ทาง
ธุรกิจ ดังนั้นในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันและ
ความพรอมทีจ่ะเตบิโต บรษิทัฯ จึงมกีารพฒันาระบบทรพัยากร
มนุษยที่มีเสถียรภาพ และการสรางแรงจูงใจในการทํางาน
อยางเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนรองรับและปองกัน
ปญหาการขาดแคลนพนักงานที่มีศักยภาพอยางเหมาะสม 
ปจจบุนันี ้สถานการณการแขงขนัของธรุกจิสนิเชือ่เพือ่ผูบรโิภค
มแีนวโนมสงูขึน้เรือ่ยๆ สงผลใหความตองการทางดานบคุลากร
จากทางสถาบันการเงินมีสูงขึ้น และอาจสงผลตอความ

ยากลาํบากในการสรรหาบคุลากรทีอ่าจกระทบตอความสาํเรจ็
ในการดําเนินธุรกิจก็เปนได

บริษัทฯ ตระหนักและตั้งใจที่จะบรรเทาความเสี่ยงนี้ 
ดวยวิธีการตางๆ เชน การเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร
โดยการสรรหาบุคลากรในทองถิ่น การใชบริษัทจัดหางาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 
และโปรแกรมการมีสวนรวมตามนโยบายการบริหารจัดการ 
ทีมุ่งสรางแรงจงูใจในทีท่าํงาน รวมถงึการสรางความเปนกนัเอง
ในสถานที่ทํางาน บริษัทฯ ไดพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ผานกลไกการพัฒนาความกาวหนาในสาย
อาชีพ ดวยการกําหนดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและความรับผิดชอบ มากไปกวาน้ี บริษัทฯ 
มกีารดาํเนนิการสาํรวจความผกูพนัของพนกังานทีม่ตีอบรษิทัฯ 
เปนประจําทุก 3 ป

 7. ความเสีย่งจากการโจมตทีางไซเบอรหรือ

การหยดุชะงกัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองพึ่งพา
เครือขายคอมพิวเตอร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จดัเกบ็ขอมลูทีจ่าํเปนตอการดาํเนนิธรุกจิและขอมลูของลกูคา 
การโจมตีทางไซเบอรอาจนําไปสูการรั่วไหลของขอมูลที่เปน
ความลับ ซึง่จะสงผลดานลบตอชือ่เสียงบรษิทัฯ การหยดุชะงกั
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัทฯ อาจ
สงผลกระทบตอความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจและความ
พึงพอใจของลูกคาในทายที่สุด

การตระหนักถึงการรักษาความลับและความเปน
สวนตัวของขอมูลลูกคาน้ัน บริษัทฯ ไดดําเนินการสรางระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ระดับสูง และจัดใหมีการทดสอบการ
โจมตีทางไซเบอรหลากหลายรูปแบบ บริษัทฯ มีกระบวนการ
ตรวจสอบประจําวันเพื่อปองกันความความเสี่ยงทางดาน
กายภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได อีกทั้ง บริษัทฯ มีการจัดตั้งศูนย
สํารองในพื้นที่ที่แตกตางกัน เพื่อใหมั่นใจไดวากระบวนการ
ทางธุรกิจท่ีสําคัญท้ังหมด สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น
โดยไมมีผลกระทบใดๆ 

 8. ความเสีย่งจากการหยดุชะงกัทางธรุกจิ

การดาํเนนิธรุกจิอาจไดรบัผลกระทบจากสถานการณ
ภายนอกที่ไมคาดคิด เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติ
ทีเ่กดิจากมนษุย และภยัพบิตัดิานเทคนคิ ทีส่รางความเสยีหาย
ตอทรัพยสินของบริษัทฯ ได ความเสี่ยงตามที่กลาวมาขางตน
อาจสงผลกระทบรุนแรงตอการใหบริการ และอาจทําให
ทรัพยสินของบริษัทฯ เสียหาย โดยผลท่ีตามมาอาจทําให
สถานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดรับ
ผลกระทบทางดานลบได
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The Company always provides against any 
contingent damages. A business continuity management 
policy is introduced as a guideline to perform the 
designated duties when an emergency occurs. The 
Company implemented the Enterprise Business 
Continuity plan defined functional plans to assure that 
all critical business operations can be resumed without 
delay in case of occurrence of any event leading to 
disruption of business, losses, emergency or crisis, 
rendering the Company to be unable to operate as 
normal. The Company also implemented the model of 
relief campaigns for customers who may affect by natural 
disaster, which could be promptly provided as necessary.

 9. Risk from Decreasing of Loan 

Receivables Quality

The consumer finance business normally involves 
a large number of retail customers; therefore, the 
Company is exposed to risks from economic downturn, 
lay off of employment, disasters which may affect the 
customer ability to repay their debt directly. However, 
the Company always keeps monitoring situations and 
customer behaviour, and regularly reviews that the 
existing credit criteria are consistently applied so as to 
further enhance sound and profitable loan portfolio quality 
and minimize the potential damages. 

Furthermore, the Company is aware of the risk 
that may be caused by internal and external fraud acts 
in credit granting process. The Company gives emphasis 
on appropriate Know Your Customer procedures, 
continuously provides leaning opportunity for Ethics and 
Code of Business Conduct and other internal rules to the 
relevant employees, and adequately divide functional 
responsibilities based on three lines of defence model to 
assure that mistakes, intentional or unintentional, cannot 
be made. 

 10. Liquidity Risk

The Company’s core business is to provide 
revolving loan which allows its customers to use a card 
issued by the Company to withdraw cash within the 
approved credit-line through various service channels. 
The Company may be exposed to short-term liquidity risk 
if a considerable amount of cash withdrawal exceeds the 
Company’s available balance. The long-term liquidity 
risk may arise from the lack of funding. As a result, these 
may lead to an effect on insufficient working capital and 
confidence in the business eventually. 

The Company always monitors its liquidity risk and 
controls cash and cash equivalents to the level deemed 
appropriate for its operations on a daily basis. In addition, 
the Company obtains a short-term credit facility from 
commercial banks and other institutions to support the 
customers’ demand for cash withdrawal. As for long-term 
liquidity management, the following risk management 
methods are put into practice as prescribed in the internal 
policy: (i) exploring the new funding sources; (ii) raising 
funds with longer maturity; (iii) creating proper funding 
structure; and (iv) maintaining the Company credit rating 
in order to facilitate funds requirements.

 11. Risk from Fluctuation of Interest 

Rate and Foreign Exchange Rate

The fluctuations of interest rates directly impact 
the Company’s operations and its cash flows due to 
Company’s funding generally comes from bank loan 
and financial market. Therefore, if the loan interest 
rate increases, this will definitely cause an increase in 
financing cost. In addition, The Company is exposed 
to foreign exchange risk relating to loans which are 
denominated in foreign currencies.

However, the Company confirms solutions to 
mitigate the risk regarding the interest rates by using 
derivative financial instruments, principally swaps 
facilities, under a fully-hedged policy, and by balancing 
short and long-term borrowings with consideration to 
maturity ladder. 

Also, 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. The Company has no 
policy to enter into a swap transaction to speculate in the 
foreign exchange rate and/or the interest rate.

 12. Risk from Ability to Comply with 

Relevant Laws and Regulations 

The Company’s business is subject to various 
laws and regulations by regulators such as the Ministry 
of Commerce, the Ministry of Finance, the Bank of 
Thailand (BOT), the Anti-Money Laundering Office, and 
the Securities and Exchange Commission Thailand. 
Since the core business of the Company is to provide 
consumer loans under the supervision of the BOT, in the 
event that any new specific laws and regulations related 
to the Company’s business are enacted, the Company 
may have to adjust its operation to comply with such laws 
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บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงจากความ
เสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยมีการ
จัดทํานโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ไดระบุไวเมื่อมีเหตุการณ
ฉกุเฉนิเกดิขึน้ บรษิทัฯ มแีผนความตอเนือ่งในการดาํเนนิธรุกจิ 
ซึ่งกําหนดแผนการปฏิบัติงานที่สําคัญ เพื่อใหมั่นใจวา
กระบวนการทางธุรกิจที่สําคัญทั้งหมดจะสามารถดําเนินการ
ไดโดยไมหยุดชะงัก ลาชา ซ่ึงอาจนําไปสู ความเสียหาย 
ความสูญเสีย หรือจากวิกฤติตางๆ ที่ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถ
ดาํเนนิธรุกจิไดตามปกต ินอกจากนีบ้รษิทัฯ มโีครงการใหความ
ชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยสําหรับลูกคาที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติตามความเหมาะสม

 9. ความเสีย่งจากการลดลงของ

คณุภาพลกูหนี้

ธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบริโภค โดยปกติจะเกี่ยวของกับ
ผูบริโภคจํานวนมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่เกิด
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเลิกจางงาน ภัยพิบัติท่ีอาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการชําระหน้ีของ
ลูกคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณและ
พฤติกรรมของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และมีการทบทวนเกณฑ
การพิจารณาสินเช่ือเปนประจํา ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เพื่อ
เพิม่คณุภาพของสนิเช่ือทีด่ ีและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการ
ทจุรติทัง้ภายในและภายนอก ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากกระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับขั้นตอนการ
รูจักลูกคา (KYC) จัดใหมีการเรียนรูในเรื่องจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาํเนนิธรุกจิอยางตอเนือ่ง และกฎระเบยีบ
ภายในอื่นๆ แกพนักงานที่เกี่ยวของ และแบงแยกหนาที่ความ
รับผิดชอบตามรูปแบบการปองกัน 3 ชั้น (Three lines of 
defense) เพื่อใหม่ันใจไดวาขอผิดพลาดจะไมเกิดข้ึน ท้ังโดย
เจตนาหรือไมเจตนา

 10. ความเสีย่งดานสภาพคลอง

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการใหสินเชื่อหมุนเวียน 
ซึ่งจะชวยใหลูกคาสามารถใชบัตรที่ออกโดยบริษัทฯ ในการ
เบกิถอนเงนิสดภายใตวงเงนิทีไ่ดรบัอนมุตัผิานชองทางการให
บรกิารตางๆ บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งดานสภาพคลองระยะสัน้ 
กรณีที่จํานวนเงินที่ลูกคาเบิกถอนมีปริมาณสูงกวายอดเงิน
ที่บริษัทฯ สํารอง ความเสี่ยงดานสภาพคลองระยะยาวอาจ
เกิดขึ้นตามมาจากการขาดแหลงเงินทุน และสงผลใหขาดเงิน
ทนุหมนุเวยีนและความเช่ือมัน่ในการดาํเนนิธรุกจิในทายทีส่ดุ

บริษัทฯ มีการติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ตลอดจนควบคุมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจรายวันเปนประจํา 
อีกทั้งบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย 

และสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อรองรับความตองการในการ
เบิกถอนเงินสดของลูกคา ในสวนของการบริหารสภาพคลอง
ในระยะยาวนั้น บริษัทฯ ใชวิธีการบริหารความเสี่ยงตามที่
กาํหนดไวในนโยบายภายในดงันี:้ (1) สาํรวจแหลงเงนิทุนใหม 
(2) การระดมทนุทีม่รีะยะเวลาครบกาํหนดยาวขึน้ (3) การสราง
โครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสม และ (4) การรักษาระดับความ
นาเชื่อถือของบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกเมื่อตองการ
เงินทุน

 11. ความเสีย่งจากความผนัผวน

ของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตราตางประเทศ

ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้มผีลกระทบโดยตรง
ตอการดําเนินธุรกิจและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เนื่องจาก
เงินทุนของบริษัทฯ มาจากสินเชื่อธนาคารพาณิชยและตลาด
การเงิน ดังน้ันหากอัตราดอกเบี้ยเงินกูปรับตัวสูงข้ึน จะทําให
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เกี่ยวของกับเงินกูยืม
สกุลเงินตราตางประเทศ

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการ
บรรเทาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใชตราสารอนุพันธ 
การทําสัญญาแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศภายใตนโยบาย
ทีม่กีารปองกนัความเสีย่งเตม็จาํนวน และการรกัษาสมดุลเงิน
กูยืมระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการชําระคืน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยการทําสัญญาการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อแปลงสกุลเงินตางประเทศใหเปน
สกลุเงนิบาท บรษิทัฯ ไมมนีโยบายทีจ่ะทาํธรุกรรมแลกเปลีย่น
สกุลเงินเพื่อเก็งกําไรในอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตรา
ดอกเบี้ย

 12. ความเสีย่งจากความสามารถในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายและขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ

ธุรกิจของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและขอบังคับ
ของหนวยงานกาํกบัดแูลตางๆ เชน กระทรวงพาณชิย กระทรวง
การคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เนื่องจากธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ คือการใหสินเชื่อผูบริโภคภายใตการกํากับดูแลของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการออกกฎหมายและ
ขอบังคับใหมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ อาจ
ตองดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ
กฎหมายและขอบังคับดังกลาว อยางไรก็ตาม การตีความ
กฎหมายและขอบังคับหรือความไมแนนอน อาจทําใหเกิด
ปญหาทางกฎหมายอยางไมคาดคิด
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and regulations. However, misinterpretation of such laws 
and regulations or legal uncertainty may eventually result 
in unexpected legal problems.

The Company has the Compliance Office 
responsible for monitoring and following up any changes 
in laws and regulations, and analysing impact on the 
Company’s business. Compliance & Regulation Training 
programs are adequately provided to all relevant parties 
to ensure the well understanding is properly implemented.

 13. Financial Information Risk

Regarding the preparation of financial statements 
or financial reporting, the Company has to comply with 
Accounting Standards announced by the Federation 
of Accounting Professions as well as regulations and 
requirements prescribed by relevant regulators, such 
as the Securities and Exchange Commission Thailand, 
the Ministry of Commerce, the Revenue Department, and 
the Bank of Thailand. Especially, at the present time, the 
Federation of Accounting Professions has announced 
the amendments of many Accounting Standards to 
improve the accuracy and reliability of Thai companies’ 
financial reporting on a level with International Financial 
Reporting Standard, such as Employee Benefits (TAS 
19) and Accounting for Certain Investments in Debts and 
Equity Securities (TAS105). Such changes with limited 
period of preparation may harm the Accounting Standard 
Compliance.

The Company extremely prioritizes to mitigate 
such risk by closely monitoring news and announcements 
regarding financial reporting from the regulators and 
External Auditor, directly or indirectly, as well as by 
attending outside training and seminars. Furthermore, the 
Company regularly reviews a provision of allowance for 
doubtful accounts in order for the accuracy in accordance 
with accounting standard.

 14. Operational Risk in Improving 

Operational Effectiveness and Managing 

Fraud

The Company always continues improving its 
internal processes in order to deliver the most effective, 
convenient, fast and innovative services to customers. 
The company is aware of the operational risk in improving 
operations to be effective and in managing fraud. This risk 
may occur from significant factors including; (1) Internal 

Fraud, which may occur from acts of a type intended to 
defraud, misappropriated property or circumvent laws, 
regulations, and policies and internal regulations of the 
Company; (2) Clients, Products & Business Practices, 
which may occur from an unintentional or negligent failure 
to meet a professional obligation to customer, including 
suitability requirements, or from nature or design of a 
product or service; and (3) Execution, Delivery and 
Process Management, which may occur from failed 
transaction processing or process management from 
relations with trade counterparties and vendors. These 
three main factors may lead to negative impact on 
operation cost and reputation of the Company.

The Company established adequate internal 
policies, rules, and regulations in order to prevent 
any Internal Fraud. Effective engagement by regular 
announcement are always performed. In addition, the 
creation of key procedure manuals is required in key 
operation processes.

 15. Corruption Risk

The corruption can absolutely result in negative 
impact on reputation of the Company. It could harm any 
areas of operations, especially with outside interactions. 
The Company realizes the importance of corruption 
prevention, and define significant activities, which would 
generate the corruption risk; (1) Contacting Public Official, 
which may occur from bribery either direct or indirect; 
(2)Tax Evasion, which may occur from illegal non-payment 
of tax by intention; and (3) Charity Donation, which may 
occur from usage as a corruption or bribery channel.

Regarding the corruption prevention, relevant 
internal policies, rules, regulations are implemented 
accordingly; for instance, Anti-Corruption Policy, 
Authorization Rules, Ethics and Code of Business 
Conduct, Anti-Bribery Regulation, Compliance 
Regulation, Whistleblowing Regulation, Entertainment 
and Gift Regulation. The Company always provides 
the employees with well education regarding internal 
documents in order to avoid such a risk in the Company’s 
operations. In addition, The Company is a member of 
“Collective Action Coalition Against Corruption (CAC 
Certification)” since October 2017. 
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บริษัทฯ มีสํานักกํากับธุรกิจองคกรดูแลรับผิดชอบ
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับตางๆ 
และวิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการ
จัดฝกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับใหกับ
ทุกฝายงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถูกตอง

 13. ความเสีย่งดานการรายงาน

ขอมลูทางการเงนิ

การจัดทํางบการเงินหรือการรายงานทางการเงิน 
บริษัทฯ จําเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศ
ใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนขอกําหนดและเงื่อนไขของ
หนวยงานกํากบัดูแลที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กระทรวงพาณิชย 
กรมสรรพากร และธนาคารแหงประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ในปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใหมีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีหลายฉบับเพื่อความถูกตอง และความ
นาเชือ่ถอืของการรายงานทางการเงนิของบรษิทัในประเทศไทย 
ใหอยู ในระดับที่สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสากล เชน ผลประโยชนของพนักงาน (TAS 19) และ
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
(TAS 105) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยูภายในระยะเวลา
ที่จํากัดในการจัดเตรียม และอาจสงผลตอการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี

บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางมากในการบรรเทา
ความเสี่ยงดังกลาวโดยทําการติดตามขาวสารและประกาศ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงิน จากหนวยงาน
กํากับดูแลและหนวยงานตรวจสอบภายนอกทั้งทางตรงและ
ทางออม รวมถึงการเขารับการฝกอบรมและสัมมนาอยาง
สมํ่าเสมอ อีกทั้งยังมีการติดตามการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ เพื่อใหการประมาณการทางบัญชีมีความแมนยําและ
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี

 14. ความเสีย่งดานปฏบิตักิารในการ

ปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหมปีระสทิธผิล

และการจดัการเหตทุจุรติ

บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการภายในอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสงมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และเปนนวัตกรรมใหมแกลูกคา บริษัทฯ มีความตระหนักถึง
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิผลและการจัดการเหตุทุจริต ซ่ึงความเสี่ยงนี้อาจ
เกิดขึ้นจากปจจัยสําคัญ ไดแก (1) การทุจริตภายใน ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นจากการกระทําที่ตั้งใจ การยักยอกทรัพยสิน การ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย และ
ขอบังคับภายในบริษัทฯ (2) ลูกคา ผลิตภัณฑและแนวทาง

การดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากความลมเหลวโดยไมเจตนา
หรอืโดยประมาทตอการปฏบิตัติอลกูคาอยางมอือาชพี รวมถงึ
ขอกําหนดที่ เหมาะสมหรือจากการออกแบบผลิตภัณฑ
หรือบริการ และ (3) การบริหารจัดการตอการปฏิบัติงาน 
การสงมอบและกระบวนการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนของ
ธุรกรรมหรือการบริหารจัดการเรื่องกระบวนการท่ีลมเหลว
จากความสมัพนัธกบัคูคาและพนัธมติรทางการคา ปจจัยหลกั
ทั้งสามประการดังกลาวอาจสงผลกระทบในดานลบตอตนทุน
การดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย กฎและขอบังคับใน
ระดับที่เพียงพอ เพื่อปองกันการทุจริตภายในและสรางการมี
สวนรวมกับพนักงานอยางมีประสิทธิภาพผานชองทางตางๆ 
อยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังมีการจัดทําคูมือสําหรับกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ

 15. ความเสีย่งจากการคอรรปัชนั 

การคอรรปัชนัสงผลกระทบทางดานลบอยางหลกีเลีย่ง
ไมไดตอชื่อเสียงบริษัทฯ และยังสรางความเสียหายตอการ
ปฏิบัติการในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีปฏิสัมพันธกับ
หนวยงานภายนอก บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปองกันการคอรรัปชันและไดมีการกําหนดกิจกรรมที่สําคัญ
ซึ่ งอาจก อให  เ กิดความเ ส่ียงจากการคอร รัปชัน ดังนี้ 
(1) การติดตอกับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
ติดสินบนทั้งทางตรงหรือทางออม (2) การหลีกเลี่ยงภาษี 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการไมชําระตามกฎหมายโดยเจตนา และ 
(3) การบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใชเปน
ชองทางทุจริตหรือใหสินบน

จากมาตรการปองกนัการคอรรปัชนั บรษิทัฯ จึงจัดทาํ
นโยบาย กฎ ขอบังคับภายในตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบาย
ตอตานการคอรรัปชัน กฎอํานาจการอนุมัติ จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอบังคับการตอตานการ
ติดสินบน ขอบังคับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับการ
แจงเหตุทุจริต ขอบังคับการจัดเลี้ยงและการรับของขวัญ 
บรษิทัฯ จดัใหมกีารถายทอดความรูแกพนกังานอยางสมํา่เสมอ 
เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงดังกลาวในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปนสมาชิกของ “โครงการ
การสรางแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต” (CAC) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ที่ผานมา 
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Corporate Governance
The Company’s Board of Directors and 

Management have full confidence that its “Corporate 
Governance System” which consists of a visionary 
and accountable management that is transparent and 
auditable, with qualified 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 benefits to the shareholders.

The Company’s Corporate Governance Policy 
aims to the principal guide for supervising its business 
operations. The Corporate Governance System, 
which covers protection of stakeholders, shareholders 
meetings, business ethics, conflicts of interest, internal 
control and disclosure of information, is divided into five 
sections as follows;

 1. Rights of Shareholders

The Company recognizes and emphasizes 
shareholders’ rights especially in conducting the 
shareholders’ meeting which the Company has a 
policy to arrange the meeting as prescribed by law 
and guidelines by the regulatory bodies. The Company 
provides shareholders with adequate information for the 
shareholders decision making i.e. the Board’s opinion 
and the agenda for the meeting which are sent together 
with the notice of shareholders’ meetings. During the 
meeting the Chairman conducts the meeting according 
to the order of the agenda and not add an agenda without 
notifying shareholders in advance. The Chairman of the 
meeting gives importance to each opinion, question, or 
recommendation of shareholders and provide adequate 
time for consideration on each agenda.

 2. Equitable Treatment of all Shareholders

The Company respects shareholders’ rights and 
has a duty to protect all of the shareholders’ benefits 
including those with executive and non-executive 
shareholders, minority and majority shareholders on an 
equitable basis to ensure that the Board of Directors and 
Executives will protect the shareholders’ benefit and basic 
shareholder’s rights properly and equally.

 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 and determine as the principle in the 

Company’s code of conduct to ensure that those rights 
have been fairly protected. Furthermore, in order to push 
forward the fight against corruption in organization, the 
Company encourages the Company’s Anti-Corruption 
Program including activities encouraging employees 
to comply with related laws and regulations and 
providing “Whistle Blowing” channels for reporting a 
clue or complain concerning to illegal, incorrect financial 
reporting, insufficient internal control or misconduct.

 4. Disclosure of Information 

and Transparency

The Company has a policy to disclose all 
materials of information about the Company accurately, 
adequately, transparently and on a timely basis. The 
information includes financial and non-financial reports 
required to be disclosed in accordance with the 
regulation of the Security Exchanges Committee (SEC) 
and other applicable regulations. All financial disclosure 
must comply with the generally accepted accounting 
standard and certified by a Certified Chartered Auditor. 
The Company has set up an Investor Relations unit to 
be the representative in order to communicate useful 
information to shareholders, investors, securities analysts, 
and concerned parties to receive the Company’s 
information through various channels, which can be 
accessed easily such as the Company’s website, etc.

 5. Responsibilities of the Board

The board of directors consists of experts with 
experience in various fields, being honest and possess 
business ethics. They are able to devote time and 
effort to fully perform their duties as directors of the 
Company. There shall be sufficient directors to manage 
the Company’s business i.e. not less than 5 persons as 
required by law but should not exceeding 12 persons and 
consisting of independent directors at least three persons 
or one - thirds of the board, and the independent directors 
must have the required qualifications in accordance with 
the Notification of the Stock Exchange of Thailand on 
Qualifications. And the combination of Executive Directors 
and Non-Executive Directors in order to balance the 
board power. 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 
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการและฝายบริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นวา 

“ระบบการกํากับดูแลกิจการ” ประกอบไปดวย การบริหาร
จัดการที่มีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได มคีณะกรรมการทีม่คีณุภาพทรงคณุธรรม
และจริยธรรม การเคารพในสิทธิความเทาเทียมกันของ
ผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย จะเปน
ปจจัยสําคัญในการสงเสริมองคกรฐานะของบริษัทฯ และ
เพิ่มพูนความมั่นคงในระยะยาวแกผูถือหุน

นโยบายการกํา กับดูแลกิจการของบริษัทฯ  มี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการใน การกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท โดยมีเน้ือหาครอบคลุมหลักการเร่ืองโครงสรางการ
กํากับดูแลสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย การประชุมผูถือหุน 
จริยธรรมทางธุรกิจ การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
การควบคมุภายใน และการเปดเผยขอมลูขาวสารโดยแบงออก
เปน 5 หมวด ดังนี้

 1. สทิธขิองผูถอืหุน

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิในดาน
ตางๆ ของผูถือหุน โดยเฉพาะในการดําเนินการประชุมของ
ผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายใหการดําเนินการเปนไปตาม
กฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัทีก่าํหนดไว เชน บรษิทัฯ ไดแนบ
ขอมลูอยางเพยีงพอและความเหน็ของทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประกอบวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาตัดสินใจ
ของผู ถือหุ น พร อมกับหนังสือแจงการประชุมผู  ถือหุ น 
ในระหวางการประชุม ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุม
ตามลําดับวาระ และไมเพิ่มวาระประชุมที่ไมไดบรรจุหรือ
แจงลวงหนากอน ประธานที่ประชุมใหความสําคัญตอการ
แสดงความเหน็ คาํถาม และขอแนะนาํจากผูถอืหุนในทีป่ระชมุ 
พรอมใหเวลาอยางเพยีงพอสาํหรบัการพจิารณาในแตละวาระ
การประชุม

 2. การปฏบิตัติอผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกนั

บริษัทฯ เคารพในสิทธขิองผูถอืหุนและมีหนาที่ปกปอง
ผลประโยชนของผูถอืหุนทกุคนอยางเปนธรรม ทัง้ผูถอืหุนท่ีเปน
ผูบรหิาร ไมใชผูบรหิาร ตลอดจนผูถอืหุนสวนใหญ และผูถอืหุน
สวนนอย เพื่อสรางความมั่นใจวาคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝายบริหารจะดูแลปกปองผลประโยชนและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผูถือหุนทุกรายไดอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมสีวนไดสวนเสยี

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเคารพสทิธขิองผูมสีวนไดสวนเสยี
ตอบรษิทัฯ อนัไดแก ผูถอืหุน คูคา ลกูคา พนกังาน คูแขงขนั สงัคม 
และสิ่งแวดลอม และไดระบุเปนหลักการไวในจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสรางความม่ันใจวา
สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ัน ไดรับการตระหนักถึง
และคุมครองอยางเปนธรรม นอกจากน้ี เพื่อเปนการผลักดัน
ใหเกิดการตอตานการทุจริตในองคกร บริษัทฯ ไดจัดใหมี
โครงการตอตานการทุจริต รวมถึงสนับสนุนและปลูกฝงให
พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
อกีทัง้จดัใหมชีองทาง “การแจงเหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ” 
(Whistle Blowing) สําหรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
ในประเด็นเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย ความไมถูกตอง
ของการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่
ไมเพียงพอ หรือความประพฤติมิชอบ

 4. การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลที่เปนสาระ
ของบริษัทฯ โดยเปนขอมูลท่ีมีความถูกตอง เพียงพอ และ
มีความโปรงใส ตามระยะเวลากําหนด ขอมูลดังกลาว รวมถึง
สารสนเทศทางการเงนิ และไมใชสารสนเทศทางการเงนิ ทีต่อง
เปดเผยตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตามกฎหมายกฎระเบียบ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การเปดเผยสารสนเทศทางการเงินตองเปน
ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีย่อมรบัทัว่ไปและรบัรองโดยผูสอบ
บัญชีสากล บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
(Investor Relations) เพื่อเปนผูแทนบริษัทฯ ในการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารท่ีเปนประโยชนแกผู ถือหุน 
นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผู ที่ เกี่ยวของให
ไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ ผานชองทางตางๆ ซึ่งสามารถ
เขาถึงไดอยางสะดวก เชน เว็บไซตของบริษัทฯ เปนตน

 5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ  เป น ผู  ทรงคุณวุฒิที่ มี
ประสบการณหลากหลายในสาขาตางๆ มีความซื่อสัตย 
สจุรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ และสามารถจดัสรรเวลา
และความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทฯ 
ไดเต็มที่ โดยมีจํานวนกรรมการอยางเพียงพอที่จะกํากับดูแล
ธรุกจิของบรษิทัฯ กลาวคอื มจีาํนวนกรรมการรวมกนัไมนอยกวา 
5 คนตามกฎหมายและไมควรเกิน 12 คน และประกอบดวย
กรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 คน หรือจํานวนหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติตามประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และมกีรรมการทีเ่ปนผูบรหิาร 
กรรมการที่มิใชผูบริหารเพื่อถวงดุลอํานาจ กรรมการมีวาระ
การดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัทฯ 

คณะกรรมการตองดูแลจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
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articles of association and shareholders resolutions in 
good faith and with care to preserve the interests of 
the Company. Their duties are including setting goals, 
policies, project plans and budget for the Company, 
control and supervise the management team so 
that their management are in accordance with the 
Company’s policy, and following the memorandum or 
articles of association or which are required by laws and 
regulations of the Stock Exchange of Thailand. The board 
of directors must arrange the meeting at least 6 times a 
year. The Chairman of the board will be responsible for 
monitoring and allocating sufficient 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. 

The Board considers to set up the sub-committees 
by appoint the Audit Committee with a duty to govern 
the Company to ensure that the business operation is 
truly transparent.

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 2018.

Name - Surname Board of Directors Audit Committee

Mr. Hitoshi Yokohama 9/9 -

Mr. Yoshiro Yamaguchi 9/9 -

Mr. Chatchai Lertbuntanawong 8/9 -

Mr. Masato Takami 1) 2/2 -

Mr. Takeo Noda 2/9 -

Mr. Yohiharu Mori 9/9 -

Mr. Witit Sujjapong 9/9 9/9

Mr. Paitoon Taveebhol 9/9 9/9
1) On 1 November 2018, Mr. Masato Takami was appointed as a director to replace Mr. Masayuki Nozawa.

 6. Anti-Corruption

The Company aims to encourage Anti-Corruption 
Program, both inside and outside the Organization by 
issuing related Policies and Regulations, for instance, 
Corporate Governance Policy, Anti-Corruption Policy, 
Ethics and Code of Business Conduct, Anti-Bribery 
Regulations and Entertainments and Gifts Regulation, 
including Donation and Sponsorship Procedure Manual 
to be the best practice for Directors, Executives and all 
Employees, and also provides Whistle blowing Channels 
for Employees and Outsiders to be able to notify for 
misconduct behavior that violate Laws, Ethic and Code 
of Business Conduct and lead to the Investigation 
Process including considering the Sanction further on. 
The Company was considered by The Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Committee 
on 18 August 2017, has been certified company of 
The Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption. In addition, to emphasize the culture of Anti-
Corruption to all Employees, The Company has organized 

Anti-Corruption Activities for Employees in 2018 as follow;

 1. Test Employees’ knowledge through “The 
Anti-Corruption Policy Examination” and all Employees 
attended.

 2. Contribute the umbrella with the message 
“Anti-Corruption” for encourage employees to aware of 
Corruption, which the Company still proceeds the Anti-
corruption Project effectively further on.

 3. Provide the motion graphic on “the Anti-
Corruption” in order to educate employees about 
behaviors that may cause corruption. 

 4. Sharing knowledge about “National Anti-
Corruption Day”

and “Awareness about corrupt conducting” 
in order to be guideline to against the Corruption of 
employees on International Anti-Corruption Day via the 
channels such as Intranet, Umay+ official Facebook and 
Enterprise Social Application
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มติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้งมีหนาที่กําหนด
เปาหมาย แนวนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิทัฯ 
ควบคมุ กาํกบั ดแูลการบรหิาร และการจดัการของฝายบรหิาร 
ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย และตามหนังสือ
บริคณหสนธิหรือขอบังคับ หรืออยู ในขายที่กฎหมายหรือ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ที่ตองปฏิบัติตาม โดยคณะ
กรรมการกําหนดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอย 6 ครั้ง
ต อป โดยประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเวลา
แตละวาระใหอยางเพียงพอ สําหรับกรรมการที่จะอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ในประเด็นที่สําคัญ 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของ
อยางเปนธรรม

คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาจดัใหมคีณะกรรมการ
ชุดยอย โดยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้ึน และมีหนาที่
ดําเนินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนิน
กิจการมีความโปรงใสอยางแทจริง 

คาตอบแทนของกรรมการจะสอดคลองกบัหนาทีค่วาม
รับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบคาตอบแทนกับอุตสาหกรรม
เดียวกนัแลว โดยใหไดรบัการพจิารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และผูถือหุน

ทั้งนี้ ตารางแสดงรายละเอียดจํานวนครั้งของการ
ประชมุ และจาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแตละทานไดเขารวมประชมุ
ในป 2561 ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ - สกุล คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

นายฮิโตชิ โยโกฮามา 9/9 -

นายโยชิโร ยามากุจิ 9/9 -

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ 8/9 -

นายมาซาโตะ ทาคามิ1) 2/2 -

นายทาเคโอะ โนดะ 2/9 -

นายโยชิฮารุ โมริ 9/9 -

นายวิทิต สัจจพงษ 9/9 9/9

นายไพฑูรย ทวีผล 9/9 9/9

1) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายมาซาโตะ ทาคามิ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนายมาซายูกิ โนซาวะ ที่ลาออก

 6. การตอตานการคอรรปัชนั

บริษัทฯ มุงม่ันในการตอตานการคอรรัปชันทั้งภายใน
และภายนอกองคกร ดวยการออกนโยบายและขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายการ
ตอตานการคอรรัปชัน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
ขอบังคับตอตานการติดสินบน และขอบังคับการเล้ียงรับรอง
และของขวญั รวมถงึคูมอืการรายงานและตรวจสอบการบรจิาค
และใหการสนบัสนนุ เพือ่ใชเปนแนวปฏบิตัทิีด่ใีหแกกรรมการ 
ผู บริหาร และพนักงาน อีกทั้งยังจัดใหมีชองทางแจงเหตุ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ชัดเจน เพื่อใหพนักงานและ
บุคคลภายนอกสามารถแจงเบาะแสเก่ียวกับความประพฤติ
ที่ขัดตอกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
นาํไปสูกระบวนการสอบสวนและตรวจสอบขอเทจ็จรงิ รวมถงึ
พิจารณาบทลงโทษตอไป และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 
บริษัทฯ ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ใหการรับรองบริษัทฯ
เปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 
นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการตอตานการคอรรัปชัน 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมดานการตอตานการคอรรัปชัน
ใหพนักงานเขารวม ในป 2561 ดังนี้ 

 1. ทดสอบความรูความเขาใจพนักงานผาน “ขอสอบ
ประเมินความรู ทางดานนโยบายตอตานการคอรรัปชัน” 
โดยกําหนดใหพนักงานทุกคนเขาทําขอสอบ

 2. มอบของทีร่ะลกึเปนรมมขีอความวา “งดคอรรปัชนั” 
เพื่อสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงการตอตานการคอรรัปชัน
โดยบริษัทฯ จะยังคงดําเนินโครงการตอตานการคอรรัปชัน
อยางมีประสิทธิภาพตอไป

 3. จัดทํากราฟกเคลื่อนไหว เรื่อง “การตอตานการ
คอรรปัชนั” เพือ่ใหความรูแกพนักงานเกีย่วกบัพฤติกรรมทีอ่าจ
กอใหเกิดการคอรรัปชันได

 4. เผยแพรสื่อใหความรู เกี่ยวกับ “วันตอตานการ
คอรรัปชันแหงชาติ” และ “พฤติกรรมท่ีเขาขายเปนการ
คอรรัปชัน” เพื่อเปนแนวทางการตอตานการคอรรัปชันแก
พนักงาน ในวันตอตานการคอรรัปชันสากล ผานชองทาง เชน 
อินทราเน็ต เฟซบุกยูเมะพลัส และแอปพลิเคชั่นสื่อสารองคกร
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According to the Board of Directors Meeting 
No.2/2019, dated February 14, 2019, regarding the Company’s 
adequacy of internal control system for 2018, the Board of 
Directors concluded that the Company had an adequate and 
satisfactory level of internal control system consisting of five 
components; Control Environment, Risk Assessment, Control 
Activities, Information and Communication, and Monitoring 
Activities. The Company has not yet been adequate to assess 
changes in Leadership. However, the Company’s Enterprise 
Risk Management handled the Corporate Risk: “Inability to 
Replacement of Executives Risk” started from Quarter 2/2016. 
With the effectiveness of activity controls, this Corporate Risk 
was revoked in year 2017 onwards, while the key activity 
controls have been enforcing.

 1. The Company’s Operation 

of Internal Control System

The Company has the Audit Committee in charge of 
reviewing and monitoring to ensure that the Company has an 
appropriate and effective internal control system. The Audit 
Committee also verified the Company’s operation to be in 
accordance with the laws, rules and regulations of Securities 
and Stock Exchange and Capital Market Supervisory Board 
as well as other laws relating to the Company’s business. The 
Audit Committee shall have meeting at least every quarter to 
assure the accuracy of financial statement and adequacy and 
completeness of information disclosure and to consider the 
related party transactions or the conflict of interests.

Additionally, the Company authorizes the Internal 
Audit Department to interview or question any officers or 
employees and obtain any documents necessary for their 
execution of operations in order to investigate the adequacy 
and efficiency of internal control, risk management, and the 
other operational procedures, which are in accordance with 
the defined operation and enable the Company to reach 
its goals and objectives. Furthermore, the Internal Audit 
Department is responsible for reporting the audit result to the 
Audit Committee directly as well as reporting the day-to-day 
operation to Chief Executive Officer. 

 2. Bank of Thailand Audit

The Company operates the personal loan business 
under supervision by the Bank of Thailand. The Company 
is subject to audit by the Bank of Thailand according to the 
Article 12 of Ministry of Finance Notification, Re: Business 
Subject to Approval to Clause 5 of the Revolutionary Council 
Decree 58 (RE: Personal Loan Under Supervision), dated 
June 9, 2005.

This year, the audit on operational oversight under the 
Notification of the Ministry of Finance and the Bank of Thailand 
regarding Consumer Protection was performed during June 
11 - 15, 2018, and regarding Market Conduct was performed 
on 27 August 2018 and on 18 December 2018. There was no 
significant observation.

 3. Independent Audit Report

Internal Control system in terms of accounting, 
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. (“Auditor”) 
considered the internal control relating to the preparation 
and fair disclosure of financial statements, and according 
to the summary of auditing the 2018 Financial Statement 
Fiscal Year ended December 31, 2018, the Auditor found 
no observation showing that the Company lacks adequacy 
of Internal Control system concerning the preparation and 
disclosure of financial statement.

 4. National Credit Bureau Audit

The National Credit Bureau Company Limited audited 
the Company’s operation of credit bureau system concerning 
the consent of credit information disclosure on August 22, 
2017. There was no significant issue or observation found 
from the random investigation.

 5. Head of Internal Audit and Head of 

Compliance

The Audit Committee appoints Mr. Sornsak Phuphet 
as the Department Head of Internal Audit Department and 
secretary of Audit Committee because he has adequate 
experience in the internal audit field with the certificate of 
Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT), 
issued by the Institute of Internal Auditors of Thailand. 
Additionally, he has an in depth understanding of the 
Company’s business and operation which allows him to 
perform the duty efficiently.

Appointing, relieving, and removing the Department 
Head of Internal Audit Department must be approved by the 
Audit Committee as referred in the scope, authority, duty and 
responsibility of the Audit Committee specified in the Audit 
Committee Charter. 

Furthermore, the Company assigns Mrs. Parisa 
Rasamichan as the Office Head of Compliance Office to be 
responsible for monitoring the Company’s operation in order 
to comply with the regulations of the related government 
agencies or the Company’s regulators. 

Internal Control and Risk Management
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ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  2/2562 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ ประจาํป 2561 คณะกรรมการ
มีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
อยูในระดับที่เพียงพอ ซึ่งประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ การควบคุม
ภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไมไดกําหนดใหมีการประเมินการเปล่ียนแปลง
ผูนําองคกรอยางเพียงพอ อยางไรก็ตาม การบริหารความเส่ียง
ทั่วทั้งองคกรของบริษัทฯ ไดกําหนดความเสี่ยงดานความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2559 และดวย
ประสิทธิภาพของกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น จึงทําให
ความเสี่ยงดังกลาวไมมีนัยสําคัญและถูกถอดถอนในป 2560 
เปนตนมา ในขณะที่กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่กําหนดไว ยังคง
ยึดถือปฏิบัติอยู

 1. การดาํเนนิการเกีย่วกบัระบบ

ควบคมุภายในของบรษิทัฯ

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบทีท่าํหนาทีส่อบทานให
บรษิทัฯ เพือ่ใหแนใจวา บรษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบ
จะดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับ กฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ
กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดใหมี
การประชุมอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อใหมั่นใจถึงความถูกตองของ
รายงานทางการเงิน และความเพียงพอครบถวนของการเปดเผย
ขอมลู รวมถงึการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายใน
มีอํานาจในการสัมภาษณ ต้ังคําถามกับพนักงานหรือลูกจางใดๆ 
และไดรับเอกสารตางๆ ที่จําเปนเพื่อการดําเนินงานตรวจสอบ
ความเพยีงพอและประสทิธภิาพของการควบคมุภายใน การบรหิาร
ความเสี่ยง และกระบวนการปฏิบัติงานอื่นๆ ซ่ึงเปนไปตาม
การดําเนินงานที่กําหนดไว และเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถปุระสงคของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ฝายตรวจสอบภายในมหีนาทีร่ายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
การดําเนินงานประจําวันตอประธานเจาหนาที่บริหาร

 2. การตรวจสอบธรุกจิสนิเชือ่สวนบคุคล

ภายใตการกาํกบัจากธนาคารแหงประเทศไทย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ตามมาตรา 12 แหงประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อสวนบุคคลภายใต
การกํากับ) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548

ในปนี้  การตรวจสอบการดําเนินงานภายใตประกาศ
กระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ในเรื่อง
การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) ไดดําเนินการ
ในชวงวันที่ 11 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2561 และเรื่องการกํากับ
ดแูลการเสนอบรกิารทางการเงนิ (Market Conduct) ไดดาํเนนิการ
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยจาก
การตรวจสอบไมพบขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ

3. ขอสงัเกตของผูสอบบญัชเีกีย่วกบัระบบ

ควบคมุภายในของบรษิทัฯ

สําหรับระบบควบคุมในดานการบัญชี บริษัท ดีลอยท ทูช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด (“ผูสอบบัญชี”) ไดพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนอ
งบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ สรุปการตรวจสอบ
งบการเงนิประจาํป 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผูสอบบญัชี
ไมพบขอสงัเกตใดๆ ทีจ่ะทาํใหเขาใจไดวา บรษิทัฯ ขาดความเพยีงพอ
ของระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนอ
งบการเงิน

 4. การตรวจสอบระบบการจดัการ

หนงัสอืใหความยนิยอมของบรษิทั 

ขอมลูเครดติแหงชาต ิจาํกดั

ตามที่บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ไดเขาตรวจสอบ
การปฏิบัติงานระบบขอมูลเครดิต เรื่องการใหความยินยอมในการ
เปดเผยขอมูลเครดิตของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นั้น 
ไมพบประเด็นหรือขอสงสัยแตอยางใดจากการสุมตรวจสอบ

 5. หวัหนางานตรวจสอบภายใน

และหวัหนางานกาํกบัธรุกจิองคกรของบรษิทัฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแตงตั้ง นายศรศักดิ์ ภูเพ็ชร 
ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เนือ่งจากมปีระสบการณเหมาะสมในการ
ปฏบิตังิานดานการตรวจสอบภายใน อกีทัง้ไดรบัวฒุบิตัรผูตรวจสอบ
ภายในวิชาชีพ (Certified Professional Internal Auditor of 
Thailand (CPIAT)) ของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ 
จึงเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนา
ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไวในขอบเขต อํานาจ หนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ

อีกทั้ง บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางปริสา รัศมีจันทร 
ดาํรงตาํแหนงหวัหนาสาํนกักาํกบัธรุกจิองคกร (Compliance Office) 
เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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Report of the Independent Certified Public Accountants
TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED 

Opinion 
We have audited the financial statements of EASY BUY Public Company Limited (the “Company”), which comprise the statement of financial 

position as at December 31, 2018, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in shareholders’ equity 
and cash flows for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of EASY BUY Public Company 
Limited as at December 31, 2018, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards (“TFRSs”). 

Basis for Opinion 
We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”). Our responsibilities under those standards are further 

described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in 
accordance with the Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements that 
are relevant to the audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information 
Management is responsible for the other information. The other information comprises information in the annual report which is expected 

to be made available to us after the date of this auditor’s report.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes 

available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained 
in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter 
to those charged with governance and the management of the Company.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with TFRSs, and for such 

internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, 
as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the 
Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, 

whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is 
not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise 
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic 
decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with TSAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the 
audit. We also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform 
audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk 
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures 
made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence 
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as 
a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures 
in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up 
to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial 
statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit 
findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

 (Chavala Tienpasertkij)
 Certified Public Accountant (Thailand)
BANGKOK Registration No. 4301
February 14, 2019 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถอืหุนและคณะกรรมการ บรษิทั อซีี ่บาย จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการ

ตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขาพเจา ขาพเจา มคีวามเปนอสิระจากบรษิทัตามขอกาํหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดย สภาวิชาชีพ
บัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจา
เชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ใน

รายงานของผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงิน

หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับ

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและฝายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบรหิารมหีนาทีรั่บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงนิเหลานีโ้ดยถกูตองตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบั

การควบคมุภายในทีผู่บรหิารพจิารณาวาจาํเปนเพือ่ใหสามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จริงอันเปนสาระสาํคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่น
อยางสมเหตสุมผลคือความเชือ่ม่ันในระดับสงูแตไมไดเปนการรับประกนัวาการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอมูลทีข่ดัตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยาง
สมเหตสุมผลวารายการทีขั่ดตอขอเทจ็จริงแตละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใชงบการเงนิจากการใชงบการเงนิเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอันเปนสาระสาํคญัในงบการเงนิ ไมวาจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใช
เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวา
มคีวามไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญทีเ่กีย่วกบัเหตุการณหรือสถานการณทีอ่าจเปนเหตใุหเกดิขอสงสยัอยางมนียัสาํคญัตอความสามารถของบรษิทัใน การดาํเนนิงาน
ตอเนือ่งหรอืไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามคีวามไมแนนอนทีม่ีสาระสําคัญ ขาพเจา ตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจาโดยใหสงัเกตถึงการเปดเผย
ขอมลูทีเ่กีย่วของใน งบการเงนิ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเหน็ของขาพเจาจะเปลีย่นแปลงไป ขอสรปุของขาพเจาขึน้อยูกบัหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรบัจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจา อยางไรกต็าม เหตุการณหรอืสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบรษัิทตองหยดุการดําเนนิงานตอเนือ่ง

• ประเมนิการนาํเสนอโครงสรางและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปดเผยขอมลูวางบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณในรปูแบบทีท่าํให
มีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว และประเด็นที่มีนัยสําคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

 (ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ)
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
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Statement of Financial Position
AS AT DECEMBER 31, 2018

Unit : Thousand Baht

Notes 2018 2017

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6  635,110  677,233 

Loan receivables due within one year 7  50,776,737  48,100,449 

Other receivables 8  387,733  333,584 

Total Current Assets 51,799,580 49,111,266 

NON-CURRENT ASSETS

Loan receivables 7  36,660  34,555 

Leasehold improvements and equipment 9  181,392  260,000 

Intangible assets 10  103,883  144,323 

Deferred tax assets 11  868,424  882,243 

Other non-current assets  78,596  78,659 

Total Non-current Assets 1,268,955 1,399,780 

TOTAL ASSETS 53,068,535 50,511,046 

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

Unit : Thousand Baht

Notes 2018 2017

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Short-term borrowings from financial institutions 5 and 12  3,385,848  3,152,128 

Trade accounts payable  4,334  3,009 

Other payables 13  776,170  685,182 

Current portion of long-term borrowings from 

financial institutions 5 and 12  3,517,400  2,803,289 

Current portion of debentures 12  3,959,584  2,998,951 

Current income tax payable  628,436  673,953 

Total Current Liabilities 12,271,772 10,316,512 
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 635,110  677,233 

ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7  50,776,737  48,100,449 

ลูกหนี้อื่น 8  387,733  333,584 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 51,799,580 49,111,266 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้เงินใหกูยืม 7  36,660  34,555 

สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ 9  181,392  260,000 

สินทรัพยไมมีตัวตน 10  103,883  144,323 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11  868,424  882,243 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  78,596  78,659 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,268,955 1,399,780 

รวมสินทรัพย 53,068,535 50,511,046 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ 2561 2560

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5 และ 12  3,385,848  3,152,128 

เจาหนี้การคา  4,334  3,009 

เจาหนี้อื่น 13  776,170  685,182 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5 และ 12  3,517,400  2,803,289 

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12  3,959,584  2,998,951 

ภาษีเงินไดคางจาย  628,436  673,953 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,271,772 10,316,512 
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Unit : Thousand Baht

Notes 2018 2017

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONTINUED)

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term borrowings from financial institutions 5 and 12  6,976,196  8,891,309 

Debentures 12  11,620,750  13,066,064 

Provision for employee benefits 14  99,406  96,988 

Decommissioning obligations for leasehold improvement 15  64,496  68,867 

Total Non-current Liabilities 18,760,848 22,123,228 

TOTAL LIABILITIES 31,032,620 32,439,740 

SHAREHOLDERS’ EQUITY

SHARE CAPITAL 16 and 24

Authorized share capital

600,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 6,000,000 6,000,000 

Issued and paid-up share capital

600,000,000 ordinary shares of Baht 10 each, fully paid 6,000,000 6,000,000 

RETAINED EARNINGS

Appropriated

Legal reserve 17 600,000 600,000 

Unappropriated 15,435,915 11,471,306 

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 22,035,915 18,071,306 

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 53,068,535 50,511,046 

Statement of Financial Position (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2018

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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หนวย : พันบาท

หมายเหตุ 2561 2560

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5 และ 12  6,976,196  8,891,309 

หุนกู 12  11,620,750  13,066,064 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 14  99,406  96,988 

ภาระผูกพันการรื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชา 15  64,496  68,867 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 18,760,848 22,123,228 

รวมหนี้สิน 31,032,620 32,439,740 

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 16 และ 24

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 600,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 6,000,000 6,000,000 

ทุนที่ออกและชําระแลว 

หุนสามัญ 600,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

ชําระครบแลว 6,000,000 6,000,000 

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 17 600,000 600,000 

ยังไมไดจัดสรร 15,435,915 11,471,306 

รวมสวนของผูถือหุน 22,035,915 18,071,306 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 53,068,535 50,511,046 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Unit : Thousand Baht

Notes 2018 2017

REVENUES

Income from personal loans  13,388,865  12,433,577 

Income from installment loans  18,931  22,653 

Other income 19  1,143,204  1,074,911 

Total Revenues 14,551,000 13,531,141 

EXPENSES

Operating expenses 20  877,872  842,672 

Administrative expenses 20  2,895,504  2,830,542 

Bad debts and doubtful accounts expenses 7, 8 and 20  3,918,041  3,930,139 

Finance costs 5 and 22  914,458  955,525 

Total Expenses 8,605,875 8,558,878 

PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE 5,945,125 4,972,263 

INCOME TAX EXPENSE 23  1,192,311  992,949 

NET PROFIT FOR THE YEARS 4,752,814 3,979,314 

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Components of other comprehensive income that

will not be reclassified to profit or loss

 Gain (loss) on remeasurements of defined benefit plans 4,744 (2,310)

 Income tax relating to components of other 

 comprehensive income that will not be 

 reclassified to profit or loss (949) 462 

Other comprehensive income (loss) for the years, net of tax 3,795 (1,848)

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS 4,756,609 3,977,466 

BASIC EARNINGS PER SHARE BAHT  7.93  7.31 

WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF 

ORDINARY SHARES (Note 24) SHARES 600,000,000 544,109,589 

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ 2561 2560

รายได

รายไดจากสินเชื่อบุคคล  13,388,865  12,433,577 

รายไดจากสินเชื่อผอนชําระ  18,931  22,653 

รายไดอื่น 19  1,143,204  1,074,911 

รวมรายได 14,551,000 13,531,141 

คาใชจาย

คาใชจายในการขาย 20  877,872  842,672 

คาใชจายในการบริหาร 20  2,895,504  2,830,542 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 7, 8 และ 20  3,918,041  3,930,139 

ตนทุนทางการเงิน 5 และ 22  914,458  955,525 

รวมคาใชจาย 8,605,875 8,558,878 

กําไรกอนภาษีเงินได 5,945,125 4,972,263 

คาใชจายภาษีเงินได 23  1,192,311  992,949 

กําไรสุทธิสําหรับป 4,752,814 3,979,314 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
ที่กําหนดไว 4,744 (2,310)

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง (949) 462 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี 3,795 (1,848)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 4,756,609 3,977,466 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท  7.93  7.31 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หมายเหตุขอ 24) หุน  600,000,000  544,109,589 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



80 ANNUAL REPORT 2018EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED

Statement of Changes in Shareholders’ Equity
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Unit : Thousand Baht

Retained earnings

Notes

Share capital

Issued and

paid-up

Appropriated

Legal

reserve Unappropriated

Total

shareholders’

equity

Balance as at January 1, 2017 4,500,000 450,000 9,656,840 14,606,840 

Stock dividend 25.1 1,500,000 -  (1,500,000) -

Dividends paid 25.1 - -  (513,000)  (513,000)

Legal reserve 17 - 150,000  (150,000) -

Total comprehensive

income for the year - -  3,977,466 3,977,466 

Balance as at December 31, 2017 6,000,000 600,000 11,471,306 18,071,306 

Balance as at January 1, 2018 6,000,000 600,000 11,471,306 18,071,306 

Dividends paid 25.2 - -  (792,000)  (792,000)

Total comprehensive

income for the year - -  4,756,609  4,756,609 

Balance as at December 31, 2018 6,000,000 600,000 15,435,915 22,035,915 

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561

หนวย : พันบาท

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน

ทุนที่ออกและ

ชําระแลว

จัดสรรเปน

สํารอง

ตามกฎหมาย

ยังไมได

จัดสรร

รวม

สวนของ

ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 4,500,000 450,000 9,656,840 14,606,840 

หุนปนผลจาย 25.1 1,500,000 - (1,500,000) -

เงินปนผลจาย 25.1 - - (513,000) (513,000)

สํารองตามกฎหมาย 17 - 150,000 (150,000) -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - 3,977,466 3,977,466 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 6,000,000 600,000 11,471,306 18,071,306 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 6,000,000 600,000 11,471,306 18,071,306 

เงินปนผลจาย 25.2 - - (792,000)  (792,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - -  4,756,609  4,756,609 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,000,000 600,000 15,435,915 22,035,915 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statement of Cash Flows
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Unit : Thousand Baht

Notes 2018 2017

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income tax expense  5,945,125  4,972,263 

Adjustments for :

Depreciation and amortization expenses  152,832  178,225 

Discount on restoration cost  429  1,399 

Interest income  (13,407,796)  (12,456,230)

Finance costs  914,458  955,525 

Bad debts and doubtful accounts expenses  3,918,041  3,930,139 

Employee benefit expense  9,319  2,310 

Loss (gain) on disposal of equipment and intangible assets  1,657  (286)

 (2,465,935)  (2,416,655)

Changes in operating assets and liabilities

Loan receivables  (6,462,012)  (8,561,095)

Other receivables  (54,098)  (66,219)

Other non-current assets  898  (1,495)

Trade accounts payable  1,325  (510)

Other payables  173,563  115,682 

Provision for employee benefit  2,756  8,124 

Decommission obligations for leasehold improvement  (1,592)  - 

Cash paid for operating activities  (8,805,095)  (10,922,168)

Cash received from interest income  13,273,374  12,310,665 

Employee benefit paid  (4,913)  - 

Interest paid  (987,193)  (1,013,084)

Income tax paid  (1,224,660)  (1,065,357)

Net cash provided by (used in) operating activities  2,251,513  (689,944)
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งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได  5,945,125  4,972,263 

รายการปรับปรุง :

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย  152,832  178,225 

ตนทุนคารื้อถอน  429  1,399 

ดอกเบี้ยรับ  (13,407,796)  (12,456,230)

ตนทุนทางการเงิน  914,458  955,525 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  3,918,041  3,930,139 

คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  9,319  2,310 

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน  1,657  (286)

 (2,465,935)  (2,416,655)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้เงินใหกูยืม  (6,462,012)  (8,561,095)

ลูกหนี้อื่น  (54,098)  (66,219)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  898  (1,495)

เจาหนี้การคา  1,325  (510)

เจาหนี้อื่น  173,563  115,682 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน  2,756  8,124 

ภาระผูกพันการรื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชา  (1,592) -

เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (8,805,095)  (10,922,168)

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ  13,273,374  12,310,665 

จายผลประโยชนพนักงาน  (4,913) -

จายดอกเบี้ย  (987,193)  (1,013,084)

จายภาษีเงินได  (1,224,660)  (1,065,357)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน  2,251,513  (689,944)
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Unit : Thousand Baht

Notes 2018 2017

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash paid for purchasing of leasehold improvements 

and equipment  (26,070)  (59,516)

Proceeds from sale of equipment  380  1,635 

Cash paid for purchasing of intangible assets  (9,461)  (39,482)

Net cash used in investing activities  (35,151)  (97,363)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Proceeds from short-term loans from financial institutions  42,014,988  29,844,864 

Repayment of short-term loans from financial institutions  (41,777,804)  (30,282,048)

Proceeds from long-term loans from financial institutions  2,684,095  3,793,740 

Repayment of long-term loans from financial institutions  (3,887,764)  (5,629,922)

Proceeds from issuing of debentures  2,500,000  3,500,000 

Repayment of debentures  (3,000,000) -

Dividends paid to owners of the Company  (792,000)  (513,000)

Net cash provided by (used in) financing activities  (2,258,485)  713,634 

Net decrease in cash and cash equivalents  (42,123)  (73,673)

Cash and cash equivalents as at January 1,  677,233  750,906 

Cash and cash equivalents as at December 31, 6  635,110  677,233 

Statement of Cash Flows (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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หนวย : พันบาท

หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ  (26,070)  (59,516)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ  380  1,635 

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (9,461)  (39,482)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (35,151)  (97,363)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  42,014,988  29,844,864 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (41,777,804)  (30,282,048)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  2,684,095  3,793,740 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (3,887,764)  (5,629,922)

เงินสดรับจากการออกหุนกู  2,500,000  3,500,000 

เงินสดจายชําระคืนหุนกู  (3,000,000) -

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท  (792,000)  (513,000)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน  (2,258,485)  713,634 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ  (42,123)  (73,673)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  677,233  750,906 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6  635,110  677,233 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต�อ)
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561
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EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

 1. GENERAL INFORMATION
EASY BUY Public Company Limited (the “Company”) was incorporated in Thailand. Its registered office is at 5th Floor, Sathorn 

Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok.

The immediate parent of the Company is ACOM CO., LTD. which was incorporated in Japan.

The principal business of the Company is consumer finance business representing personal loans and installment loans.

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

 2. BASIS FOR PREPARATION AND PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS
 2.1 The Company maintains its accounting records in Thai Baht and prepares its statutory financial statements in the Thai 

language in conformity with Thai Financial Reporting Standards (“TFRSs”) and accounting practices generally accepted in Thailand.

  The Company’s financial statements have been prepared in accordance with the Thai Accounting Standard (“TAS”) No. 
1 (Revised 2017) “Presentation of Financial Statements”, which was effective for the accounting period beginning on or after January 
1, 2018 onwards, applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission, and the Notification of the Department 
of Business Development dated October 11, 2016 regarding “The Brief Particulars in the Financial Statement (No.2) B.E. 2559”.

  The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for those described in the significant 
accounting policies (Note 3).

  Currently, the Company’s operations relate to a single business segment which is the consumer finance business, and 
are carried out in a single geographic area which is Thailand.

 2.2 Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and/or disclosure in the current year financial statements

  During the period, the Company has adopted the revised and new financial reporting standards and guidelines on 
accounting issued by the Federation of Accounting Professions which become effective for fiscal years beginning on or after January 1, 
2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, 
with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance 
to users of standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s 
financial statements.

 2.3 Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not yet effective
  2.3.1 Thai Financial Reporting Standards which will be effective for the financial statements with fiscal years beginning 

on or after January 1, 2019
   New Thai Financial Reporting Standards and Thai Financial Reporting Standard Interpretation

   The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding Thai Financial Reporting Standards 
and Thai Financial Reporting Standard Interpretation which have been announced in the Royal Gazette and will be effective for the 
financial statements for the period beginning on or after January 1, 2019 onwards.

   Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
   TFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
   TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

   Thai Financial Reporting Standard Interpretation (“TFRIC”)
   TFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

   Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) Revised 2018

   The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding Thai Financial Reporting Standards 
(TFRSs) Revised 2018 which have been announced in the Royal Gazette and will be effective for the financial statements for the period 
beginning on or after January 1, 2019 onwards. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding 
International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology and 
reference to other TFRSs except following TFRSs, which there are revision or additional paragraph and accounting guidance.

   Thai Accounting Standards (“TAS”)
   TAS 28 (Revised 2018) Investment in Associates and Joint Ventures
   TAS 40 (Revised 2018) Investment Property

   Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
   TFRS 2 (Revised 2018) Share-based Payment
   TFRS 4 (Revised 2018) Insurance Contracts
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บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561

 1. ขอมลูท่ัวไป
บรษิทั อซีี ่บาย จาํกดั (มหาชน) “บรษิทั” เปนนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และทีอ่ยูจดทะเบยีนตัง้อยูชัน้ 5 อาคารสาทรสแควรออฟฟศ

ทาวเวอร 98 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัทใหญคือ ACOM CO., LTD. ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุน

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการทางการเงินแกผูบริโภครายยอย ซึ่งไดแก สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อผอนชําระ

บริษัทประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตั้งแตวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

 2. เกณฑในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิ
 2.1 บรษิทัจัดทาํบญัชเีปนเงนิบาทและจดัทาํงบการเงนิตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและวธิปีฏบิตัิ

ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

  งบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีทิ่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
ที่เกี่ยวของ และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง “กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”

  งบการเงนินีไ้ดจดัทาํขึน้โดยใชเกณฑราคาทนุเดมิในการวดัมลูคาขององคประกอบของงบการเงนิ ยกเวนตามทีไ่ดเปดเผยในนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ (หมายเหตุขอ 3)

  ปจจบุนับรษิทัดาํเนนิกจิการในสวนงานทางธรุกจิเดยีว คอื ธรุกจิใหบรกิารทางการเงนิแกผูบรโิภครายยอย และดาํเนนิธรุกจิในสวนงาน
ทางภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลตอการรายงานและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน

  ในระหวางงวด บริษัท ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ
เปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 

 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช
  2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2562

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม

   สภาวชิาชพีบญัชไีดออกประกาศเกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับใหม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 
เปนตนไป ดังนี้

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
   ฉบับที่ 15 รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 22 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนจายลวงหนา

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561
   สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลวและจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป ทั้งนี้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ
เปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท และการอางอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ยกเวนมาตรฐานฉบับตอไปน้ีซ่ึงมีการปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมขอกําหนดและแนวปฏิบัติทางการบัญชี

   มาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
   ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) สัญญาประกันภัย
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  2.3.2 Thai Financial Reporting Standards which will be effective for the financial statements with fiscal years beginning 
on or after January 1, 2020

   The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding Thai Financial Reporting Standard 
Group of Financial Instruments which have been announced in the Royal Gazette and will be effective for the financial statements for 
the period beginning on or after January 1, 2020 onwards, as follows:

   Thai Accounting Standards (“TAS”)
   TAS 32 Financial Instruments: Presentation

   Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
   TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
   TFRS 9 Financial Instruments

   Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”)
   TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
   TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

   The Company’s management will adopt such TFRSs in the preparation of the Company’s financial statements when 
it becomes effective. The Company’s management is in the process to assess the impact of these TFRSs on the financial statements 
of the Company in the period of initial application.

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The accounting policies set out below have been applied consistently to all period presented in these financial statements.

 3.1 Cash and cash equivalents
  Cash and cash equivalents comprise cash on hand, deposits at banks and financial institutions and current investments 

with original maturities of 3 months or less.

 3.2 Functional and presentation currency
  The financial statements are presented in Baht, which is the Company’s functional currency. All financial information 

presented in Baht has been rounded in the financial statements to the nearest thousand Baht unless otherwise stated.

 3.3 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 and allowance for doubtful accounts.

 3.4 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 fee 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 recovery is recognized as other income in 
the statement of profit or loss and other comprehensive income.

 3.5 Debt restructuring
  For the debt restructuring by the modification of term of repayment to the debtor, the Company determines the loss 

arising from the revaluation of the book value of the debtor on the basis of the present value of the future cash flows to be received 
under the new conditions, using the compromised interest rate in discounting. Amount by which the newly determined book value is 
lower than the previous book value, including interest receivable, is recorded as a loss from restructuring in the statement of profit or 
loss and other comprehensive income.

  Losses from debt restructuring arising from reductions of principal and interest are recognized as expense included in 
the statement of profit or loss and other comprehensive income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

 3.6 Leasehold improvement and equipment
  Recognition and measurement
  Owned assets
  Leasehold improvement and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

  Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets 
includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to bringing the assets to a working condition for 
their intended use, the costs of dismantling the removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalized 
borrowing costs. Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalized as part of that equipment.

  When parts of an item of leasehold improvement and equipment have different useful lives, they are accounted for as 
separate items (major components) of leasehold improvement and equipment.
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  2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2563

   สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไดประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษาแลวและจะมผีลบังคบัใชสาํหรบังบการเงินท่ีมรีอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ประกอบดวย
มาตรฐานดังตอไปนี้

   มาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
   ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
   ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

   ผูบรหิารของบรษิทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วของมาเริม่ถอืปฏบิตักิบังบการเงินของบรษัิท เมือ่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักลาวมผีลบงัคบัใช โดยผูบรหิารของบรษัิท อยูระหวางการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลาว
ที่มีตองบการเงินของบริษัท ในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

 3. นโยบายการบัญชท่ีีสาํคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดประกอบดวย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิและเงนิลงทนุระยะสัน้ ซ่ึงมกีาํหนด

ระยะเวลา 3 เดือน หรือนอยกวา 

 3.2 สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
  งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมด

มีการปดเศษในงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

 3.3 ลูกหนี้เงินใหกูยืม
  ลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อบุคคลแสดงในราคาทุนรวมดอกเบี้ยคางรับและรายไดคาธรรมเนียมการใชวงเงินคางรับสุทธิคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

  ลกูหนีต้ามสญัญาสนิเชือ่ผอนชาํระแสดงในราคาทุนสทุธิจากรายไดดอกเบีย้รอตดับญัชี และคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

 3.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะหประวตักิารชาํระหนีแ้ละการคาดการณเกีย่วกบัการชาํระหนีใ้นอนาคตของลกูคา บรษัิท

ตัง้คาเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูในอตัรารอยละของยอดลกูหนีร้วมดอกเบีย้คางรบัและรายไดคาธรรมเนยีมการใชวงเงนิคางรบัสทุธิจากรายไดดอกเบีย้รอตัด
บัญชี และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนสําหรับลูกหนี้ที่คางชําระเกินกําหนดสามเดือน

  บริษัทจะตัดบัญชีเปนหนี้สูญสําหรับลูกหน้ีท่ีผิดนัดชําระติดตอกันเกินหกเดือน หน้ีสูญรับคืนของรายการดังกลาวจะถูกบันทึกเปน
รายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 3.5 การปรับโครงสรางหนี้
  ในการปรบัโครงสรางหนีโ้ดยการผอนปรนเงือ่นไขการชาํระหนีใ้หแกลกูหนี ้บรษิทัจะบนัทกึสวนสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากการคาํนวณราคา

ตามบญัชใีหมของลกูหนีโ้ดยการคาํนวณมลูคาปจจบุนัของกระแสเงนิสดรบัตามเงือ่นไขใหม โดยใชอตัราดอกเบีย้ทีต่กลงกนัใหมในการคดิลดผลตาง
ระหวางราคาตามบญัชใีหมทีค่าํนวณไดทีต่ํา่กวาราคาตามบญัชีเดมิรวมดอกเบีย้คางรบัของลกูหน้ีจะบนัทึกเปนสวนสญูเสยีจากการปรบัโครงสรางหนี้
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาซ่ึงเกิดจากการลดเงินตนและดอกเบี้ย รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 3.6 สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ

  การรับรูและการวัดมูลคา

  สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ

  สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา

  ราคาทนุรวมถงึตนทนุทางตรง ทีเ่กีย่วของกบัการไดมาของสนิทรพัย ตนทุนของการกอสรางสนิทรพัยท่ีกจิการกอสรางเอง รวมถงึตนทนุ
ของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความ
ประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
ซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวา ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ 

  สวนประกอบของรายการสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ แตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 
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  Gains or 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 recognized net within other income 
in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

  Subsequent costs

  The cost of replacing a part of an item of leasehold improvement and equipment is recognized in the carrying amount 
of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and its cost can be 
measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. The costs of the day-to-day servicing of property, plant 
and equipment are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income 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 the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over 
the estimated useful lives of each component of an item of leasehold improvements and equipment. The estimated useful lives are as 
follows:

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

  No depreciation is provided on assets under installation.

  Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

 3.7 Intangible assets
  Intangible assets that are acquired by the Company and have finite useful lives are measured at cost less accumulated 

amortization and accumulated impairment losses.

  Amortization

  Amortization is calculated over the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.

  Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis 
over the estimated useful lives of intangible assets, other than goodwill, from the date that they are available for use, since this most 
closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives 
for the current and comparative periods are as follows:

   Software program licenses 5, 10 years
   Trademarks 10 years

 3.8 Impairment
  The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any 

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

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

  Calculation of recoverable amount

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

  Reversals of impairment

  Impairment losses recognized 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 loss not exceed the carrying 
amount has would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

 3.9 Interest-bearing liabilities
  Interest-bearing liabilities are recognized initially at fair value less attributable transaction charges. Subsequent to initial 

recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortized cost with any difference between cost and redemption value being 
recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income over the period of the borrowing on an effective interest 
basis.

 3.10 Derivative financial instruments
  Derivative financial instruments are used to manage exposure to foreign exchange and interest rate arising from financing 

activities.
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  กาํไรหรอืขาดทนุจากการจาํหนายสวนปรบัปรงุสทิธิการเชาและอปุกรณ คอืผลตางระหวางสิง่ตอบแทนสทุธิท่ีไดรบัจากการจาํหนาย
กับมูลคาตามบัญชีของสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

  ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ 
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นได
อยางนาเชือ่ถอื ชิน้สวนทีถ่กูเปลีย่นแทนจะถกูตดัจาํหนายตามมลูคาตามบญัช ีตนทนุทีเ่กดิขึน้ในการซอมบาํรงุสวนปรบัปรงุสทิธกิารเชาและอปุกรณ
ที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดขึ้น

  คาเสื่อมราคา

  คาเสือ่มราคาคาํนวณจากมลูคาเสือ่มสภาพของรายการสวนปรบัปรงุสทิธิการเชาและอปุกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของสนิทรพัย
หรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

  คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

   สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 5 ป

   เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป

   ยานพาหนะ 5 ป

  บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการติดตั้ง

  วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

 3.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
  สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอย

คาสะสม 

  คาตัดจําหนาย 

  คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ

  คาตดัจาํหนายรบัรูในงบกําไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่โดยวธิเีสนตรงซึง่โดยสวนใหญจะสะทอนรปูแบบทีค่าดวาจะไดรบั
ประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไมรวมคาความนิยม โดยเริ่มตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้

   คาลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 5, 10 ป

   เครื่องหมายการคา 10 ป

 3.8 การดอยคา
  ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้

จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือยังไมพรอมใชงาน
จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทุกป ในชวงเวลาเดียวกัน 

  ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคา
ที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  การคํานวณมูลคาคาดวาจะไดรับคืน

  มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสนิทรพัย หมายถงึ มลูคาจากการใชของสนิทรพัยหรอืมลูคายตุธิรรมของสนิทรพัยหกัตนทนุในการขาย
แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
โดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย 
สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวยการกลับรายการดอยคา

  การกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา

  ขาดทนุจากการดอยคาของสนิทรพัยทีเ่คยรบัรูในงวดกอนจะถกูประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงาน วามีขอบงช้ีเรือ่งการดอยคาหรอืไม 
ขาดทนุจากการดอยคาจะถูกกลบัรายการ หากมกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ชในการคาํนวณมลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนื ขาดทนุจากการดอยคา
จะถูกกลับรายการเพยีงเทาทีม่ลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยไมเกนิกวามลูคาตามบญัชภีายหลงัหกัคาเสือ่มราคาหรอืคาตดัจาํหนาย เสมอืนหนึง่ไมเคย
มีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

 3.9 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
  หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบ้ียบันทกึเริม่แรกในมลูคายตุธิรรมหักคาใชจายท่ีเกีย่วกบัการเกดิหน้ีสนิ ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสนิทีม่ภีาระ

ดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

 3.10 เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ
  เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใช เพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

 3.11 Employee benefits
  Defined contribution plans
  A defined contribution plans is a post-employment benefit plan under which an entity pay fixed contributions into a separate 

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

  Defined benefit plans
  A defined benefit plan is a defined benefit pension plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act B.E. 

2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service. The Company’s 
net obligation in respect of defined benefit pension plans is calculated by estimating the amount of future benefit that employees have 
earned in return for their service in the current and prior periods; that benefit is discounted to determine its present value. The discount 
rate is the yield at the reporting date on Thai Government bonds that have maturity dates approximating the terms of the Company’s 
obligations and that are denominated in the same currency in which the benefits are expected to be paid. The calculation is performed 
by a qualified actuary using the projected unit credit method.

  The actuarial gains (losses) are recognized as other comprehensive income.

  Short-term employee benefits

  Short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the related service 
is provided.

  A liability is recognized 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.

 3.12 Provisions
  A provision is recognized 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 outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions are 
determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value 
of money and the risks specific to the liability. The unwinding of the discount is recognized as finance cost.

  Provision for demolished costs of leasehold improvements

  Provision for demolished costs of leasehold improvements is based on discounting the expected future cash flows of 
provision for demolished costs of leasehold improvements. These costs are included as part of leasehold improvements.

 3.13 Foreign currency transactions 
  Transactions denominated in currencies other than Thai Baht are translated into Thai Baht at the rates of exchange 

prevailing on the transaction dates. 

  Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to Thai Baht at the 
foreign exchange rate ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation are recognized in the statement of profit 
or loss and other comprehensive income.

  Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai Baht using the foreign 
exchange rates ruling at the dates of the transactions.

 3.14 Earnings per share
  For the purpose of calculating basic earnings per share, the number of ordinary shares shall be the weighted average 

number of ordinary share outstanding during the period.

  Using the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period reflects the possibility that the 
amount of shareholders’ capital varied during the period as a result of a larger or smaller number of shares being outstanding at any 
time. The weighted average number of ordinary shares outstanding during the period is the number of ordinary shares outstanding at 
the beginning of the period, adjusted by the number of ordinary shares bought back or issued during the period multiplied by a time-
weighting factor. The time-weighting factor is the number of days that the shares are outstanding as a proportion of the total number 
of days in the period; a reasonable approximation of the weighted average is adequate in many circumstances.

 3.15 Income
  Interest income and credit usage fee on personal loans are recognized as income on an accrual basis using the effective 

rate method, except in cases where customers’ principal and interest are in arrears for more than six-months, in which case income 
is recognized on a cash basis.

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

  Late charge and collection fees income are recognized as income on an accrual basis.
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  หนีส้นิทีม่คีาเปนเงนิตราตางประเทศและไดรบัการปองกนัความเสีย่งดวยสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงินตางประเทศบนัทึกเปนเงนิบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญานั้น

  ผลตางที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรูและบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมที่ไดรับการปองกันความ
เสี่ยงนั้น 

 3.11 ผลประโยชนพนักงาน
  โครงการสมทบเงิน
  โครงการสมทบเงนิเปนโครงการผลประโยชนพนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงกจิการจายสมทบเปนจํานวนเงนิทีแ่นนอนไปอกีกจิการหนึง่

แยกตางหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันใน
การสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานได
ทํางานใหกับกิจการ

  โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 
  โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนโครงการผลประโยชนพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการใหผลประโยชนเมือ่เกษยีณแกพนกังานตามสทิธแิละอายงุาน ภาระผกูพนัสทุธขิองบรษิทัจากโครงการผลประโยชนทีก่าํหนดไวถกูคาํนวณจาก
การประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงิน
ลดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดเปนอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระ
ผกูพนัของบรษิทั และมสีกลุเงนิเดยีวกับสกุลเงนิของผลประโยชนทีค่าดวาจะจายการคาํนวณนัน้จดัทาํโดยนกัคณติศาสตรประกนัภยัทีไ่ดรบัอนญุาต 
โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว

  กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

  ภาระผูกพันผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให

  หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชําระสําหรับการจายโบนัสและชดเชยสิทธิการลางานท่ีเปนเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัโดยอนมุานทีจ่ะตองจายอนัเปนผลมาจากการทีพ่นกังานไดทาํงานใหในอดตีและภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณ
ไดอยางสมเหตุสมผล

 3.12 ประมาณการหนี้สิน
  ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อ บริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอันเปนผลมาจากเหตุการณ

ในอดตี และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกจิจะตองถกูจายไปเพือ่ชําระภาระหน้ีสนิดงักลาว ประมาณการหน้ีสนิพจิารณา
จากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจายในอนาคตโดยใชอตัราคดิลดในตลาดปจจบุนักอนคาํนงึถงึภาษเีงนิได เพือ่ใหสะทอนจาํนวนทีอ่าจประเมนิไดใน
ตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 

  ภาระผูกพันการรื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชา

  ภาระผูกพันการรื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชาประมาณขึ้นจากการคิดลดกระแสเงินสดของจํานวนภาระผูกพันการรื้อถอนสวน
ปรับปรุงสิทธิการเชาที่จะจายในอนาคต โดยตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของสวนปรับปรุงสิทธิการเชา

 3.13 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
  รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

  สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคาเปน
สกุลเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 3.14 กําไรตอหุน
  บริษัทใชวิธีจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวดในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

  การใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ถือหุนโดยผูถือหุนในระหวางงวดสะทอนใหเห็นถึงความเปนไปไดที่จํานวนทุนของ
ผูถือหุนจะแปรผันในระหวางงวด ซึ่งเปนผลมาจากจํานวนหุนที่มากขึ้นหรือนอยลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่
ถือโดยผูถือหุนระหวางงวด คอืจาํนวนหุนสามญัทีถ่อืโดยหุนตนงวด ปรบัปรงุดวยจาํนวนหุนสามญัทีซ่ือ้คนืหรอืทีอ่อกจาํหนายในระหวางงวด คูณดวย
สดัสวนของเวลา ซ่ึงหมายถงึ สดัสวนจาํนวนวนัซึง่มหีุนดงักลาวเทยีบตอจาํนวนวนัทัง้สิน้ในงวดนัน้ อนึง่ ในบางสถานการณ บรษิทัอาจใชวธิปีระมาณ
การถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักอยางสมเหตุสมผลแทนการคํานวณอยางละเอียด

 3.15 รายได
  รายไดจากสัญญาสินเชื่อบุคคล รับรูรายไดดอกเบี้ยรับและรายไดคาธรรมเนียมการใชวงเงินตามเกณฑคงคางตามวิธีอัตราดอกเบี้ย

ที่แทจริง ยกเวนกรณีลูกคาคางชําระเงินตนและดอกเบี้ยตั้งแตหกเดือนขึ้นไปรับรูตามเกณฑเงินสด

  รายไดจากสัญญาสินเชื่อผอนชําระ รับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ โดยการปนสวนรายไดดอกเบี้ย
รอตัดบัญชีตลอดระยะเวลาการผอนชําระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง ยกเวนกรณีลูกคาคางชําระเงินตนและดอกเบี้ยตั้งแตหกเดือนขึ้นไปรับรู
ตามเกณฑเงินสด

  รายไดคาธรรมเนียมชําระเงินลาชาและคาธรรมเนียมติดตามทวงถามรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง
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 3.16 Bad debt recovery
  Bad debt recovery is recognized as income in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the 

period which it is collected.

 3.17 Operating lease
  Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are classified as operating 

leases. Payments made under operating leases are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on 
a straight line basis over the term of the lease.

 3.18 Finance cost
  Interest expenses and amortization expense of deferred issuance cost on debentures and borrowings are charged to 

the statement of profit or loss and other comprehensive income for the period in which they are incurred. The interest component of 
finance lease payments is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest 
rate method.

 3.19 Income tax
  Income tax expense for the year comprised current and deferred tax. Current and deferred taxes are recognized in 

the statement of profit or loss and other comprehensive income except to the extent that they relate to an items recognized 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 recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities 
for financial reporting purpose and the amounts used or taxation purposes.

  The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which the Company 
expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

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

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

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

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

 3.20 Fair value measurements

  Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfera liability in an orderly transaction between 
market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation 
technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability 
if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

  In addition, fair value measurements are categorized into Level 1, 2, or 3 based on the degree to which the inputs to 
the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirely, which are 
described as follows;

  - Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can 
access at the measurement date.

  - Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which are observable for the asset or 
liability, either directly or indirectly.

  - Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

 3.21 Use of estimates and judgments

  The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards (“TFRSs”) also requires the 
Company’s management to exercise judgments in order to determine the accounting policies, estimates and assumptions that affect 
the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the end of the reporting period and 
the reported amounts of revenue and expense during the year. Although these estimates are based on management’s reasonable 
consideration of current events, actual results may differ from these estimates.
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 3.16 หนี้สูญไดรับคืน
  หนี้สูญไดรับคืนจะถูกบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่บริษัทไดรับชําระ

 3.17 สัญญาเชาดําเนินงาน
  สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ สวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปน

สัญญาเชาดําเนินงาน รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ
สัญญาเชา

 3.18 ตนทุนทางการเงิน
  ดอกเบ้ียจาย และคาตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการออกหุนกูและเงินกูยืมบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

 3.19 ภาษีเงินได
  คาใชจายภาษเีงนิไดสาํหรบัปประกอบดวยภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัและภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีภาษเีงนิไดของงวดปจจุบนัและ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูโดยตรง
ในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ภาษเีงนิไดของงวดปจจบัุน ไดแก ภาษทีีค่าดวาจะจายชําระหรอืไดรบัชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรอืขาดทุนประจําปท่ีตองเสยีภาษี 
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ

  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินและ
จํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี 

  การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีบริษัทคาดวาจะไดรับ
ผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษี
ที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน

  ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ
ทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ บริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับ
ภาษเีงนิไดทีจ่ะจายในอนาคต ซึง่เกิดจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถงึการตคีวามทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดตี 
การประเมินน้ีอยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ 
อาจจะทําใหบรษิทัเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยูกบัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดคางจายทีม่อียู การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิไดคางจายจะกระทบตอ
คาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงาน
เดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษี
เงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพยีงพอกบัการใชประโยชนจากผลแตกตางชัว่คราวดงักลาว สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชจีะถกูทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงานและจะถกูปรับลดลง
เทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

 3.20 การวัดมูลคายุติธรรม

  มูลคายุติธรรมเปนราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการ ท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวม
ตลาด ณ วันที่วัดมูลคา ไมวาราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลคา ในการประมาณมูลคายุติธรรม
ของรายการสินทรัพยหรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ันซ่ึงผูรวมตลาดจะนํามาพิจารณา
ในการกําหนดราคาของสินทรัพยหรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลคา 

  นอกจากนี้ การวัดมูลคายุติธรรมไดจัดลําดับชั้นเปนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบงตามลําดับขั้นของขอมูลที่สามารถ
สังเกตได และตามลําดับความสําคัญของขอมูลที่ใชวัดมูลคายุติธรรม ซึ่งมีดังตอไปนี้

  - ระดับที่ 1 เปนราคาเสนอซือ้ขาย (ไมตองปรบัปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคลองสาํหรบัสนิทรพัย หรอืหนีส้นิอยางเดยีวกนัและกจิการ
สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา

  - ระดับที่ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยนั้น หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคา
เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1

  - ระดับที่ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

 3.21 การประมาณการและใชวิจารณญาณ

  ในการจดัทาํงบการเงนินีใ้หเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ บรษิทัตองอาศยัดลุยพนิจิของผูบรหิารในการกาํหนดนโยบาย
การบญัช ีการประมาณการและการตัง้ขอสมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบตอการแสดงจาํนวนสนิทรพัย หนีส้นิและการเปดเผยขอมลูเกีย่วกบั
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจายของปบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของ
ผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น
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  The significant judgement in applying accounting policies is as follows:

  Allowance for doubtful accounts and bad debts

  The determination of the allowance for doubtful accounts requires the use of various assumptions and judgments 
by the management, which includes the estimated collection losses on receivables, based on the Company’s collection experience. 
The management reviews these estimates and assumptions on a regular basis.

 4. ADDITIONAL CASH FLOW INFORMATION
Significant non-cash items in the financial statements for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Leasehold improvements and equipment

Liabilities recorded at beginning of the year 578 1,506

Purchase of leasehold improvements and equipment 27,261 58,588

27,839 60,094

Less Cash paid for purchase of leasehold improvements 
 and equipment (26,070) (59,516)

Liabilities recorded at ending of the year 1,769 578

For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company recorded leasehold improvements related to provision for 
restoration cost of Baht 1.67 million and Baht 2.83 million, respectively.

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Intangible assets

Liabilities recorded at beginning of the year 597 655

Purchase of intangible assets 8,864 39,424

9,461 40,079

Less Cash paid for purchase of intangible assets (9,461) (39,482)

Liabilities recorded at ending of the year - 597

For the year ended December 31, 2017 the Company had non-cash items related to increase in authorized share capital for 
the stock dividend payment of Baht 1,500.00 million (see Notes 24 and 25).

Reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

Short-term
borrowings

from financial
institutions

Long-term 
borrowings

from financial
institutions

Debentures Total

As at January 1, 2018 3,152,128 11,694,598 16,065,015 30,911,741

Changes in cash flow

Cash proceeds 42,014,988 2,684,095 2,500,000 47,199,083

Cash repayment (41,777,804) (3,887,764) (3,000,000) (48,665,568)

Non-cash changes

Maturity (455,000) - - (455,000)

Renewal 455,000 - - 455,000

Deferred issuance costs

on debentures and borrowings (3,464) 2,667 15,319 14,522

As at December 31, 2018 3,385,848 10,493,596 15,580,334 29,459,778
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  การใชดุลยพินิจที่สําคัญในการใชนโยบายการบัญชี มีดังตอไปนี้

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

  บริษัทกําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใชสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการโดยผูบริหาร ซ่ึงรวมถึงการ
พิจารณาโดยประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได การประมาณดังกลาวอาศัยประสบการณของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ฝายบริหาร
มีการทบทวนประมาณการและขอสมมติฐานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ

 4. ขอมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบักระแสเงนิสด
รายการที่ไมเปนตัวเงินที่มีสาระสําคัญในขอมูลทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ

หนี้สินคงคางที่บันทึก ณ วันตนป 578 1,506

ซื้อสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ 27,261 58,588

27,839 60,094

หัก เงินสดจายเพื่อซื้อสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ (26,070) (59,516)

หนี้สินคงคางที่บันทึก ณ วันสิ้นป 1,769 578

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษัิทบนัทึกสวนปรบัปรงุสทิธิการเชาท่ีเกีย่วของกบัประมาณการตนทุนการรือ้ถอนจาํนวน 
1.67 ลานบาท และ 2.83 ลานบาท ตามลําดับ

หนวย : พันบาท

2561 2560
สินทรัพยไมมีตัวตน

หนี้สินคงคางที่บันทึก ณ วันตนป 597 655
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 8,864 39,424

9,461 40,079
หัก เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (9,461) (39,482)

หนี้สินคงคางที่บันทึก ณ วันสิ้นป - 597

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมรีายการท่ีไมเกีย่วของกบัเงินสดสาํหรบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท เพือ่รองรบัการจาย
ปนผลเปนหุนจํานวน 1,500.00 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 24 และ 25)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

เงินกูยืม
ระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน

เงินกูยืม
ระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน

หุนกู รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 3,152,128 11,694,598 16,065,015 30,911,741

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด

เงินสดรับ 42,014,988 2,684,095 2,500,000 47,199,083

เงินสดจาย (41,777,804) (3,887,764) (3,000,000) (48,665,568)

การเปลี่ยนแปลงที่ไมใชเงินสด

ครบกําหนด (455,000) - - (455,000)

ตออายุ 455,000 - - 455,000

คาธรรมเนียมในการออกหุนกู

และเงินกูยืมรอตัดบัญชี (3,464) 2,667 15,319 14,522

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 3,385,848 10,493,596 15,580,334 29,459,778
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Unit : Thousand Baht

Short-term
borrowings

from financial
institutions

Long-term 
borrowings

from financial
institutions

Debentures Total

As at January 1, 2017 3,588,616 13,528,866 12,552,143 29,669,625

Changes in cash flow

Cash proceeds 29,844,864 3,793,740 3,500,000 37,138,604

Cash repayment (30,282,048) (5,629,922) - (35,911,970)

Non-cash changes

Maturity (600,000) - - (600,000)

Renewal 600,000 - - 600,000

Deferred issuance costs

on debentures and borrowings 696 1,914 12,872 15,482

As at December 31, 2017 3,152,128 11,694,598 16,065,015 30,911,741

 5. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Company if the Company has the 

ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over the party in making financial and 
operating decision, or vice versa, or where the Company and the party are subject to common control or common significant influence. 
Related parties may be individuals or other entities.

Relationships with related parties are as follows:

Related Parties Type of Business Country of 
incorporation/ 

Nationality

Nature of relationships

ACOM CO., LTD. Consumer Finance 
Business

Japan Parent company, 71.00% shareholding

Bank of Ayudhya 
Public Company 
Limited

Banking Business Thailand Financial institution in group of Mitsubishi UFJ 
Financial Group (MUFG), 40.19% shareholding in parent company

MUFG Bank, Ltd. Banking Business Japan Financial institution in group of Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG), 40.19% shareholding in parent company

Bangkok Mitsubishi
UFJ Lease Co., Ltd.

Leasing Business Thailand Related party in group of Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG), 40.19% shareholding in parent company

GCT Management 
(Thailand) Ltd.

Investment Company Thailand Shareholder, 25.00% shareholding

Key management  
personnel

- Japanese, 
Thai

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

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

Transactions Pricing policy

Finance costs

Interest expense as agreed in contract

Guarantee fee as agreed in contract

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (“BTMU”) has changed its legal name to “MUFG Bank, Ltd.” effective on April 1, 2018.

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (“MUTB”) and MUFG Bank, Ltd. are wholly-owned subsidiaries of Mitsubishi 
UFJ Financial Group (“MUFG”). On April 16, 2018, some businesses of MUTB have been transferred to MUFG Bank, Ltd. On the same 
date, all transactions under the agreements between the Company and MUTB have been transferred to MUFG Bank, Ltd. 
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หนวย : พันบาท

เงินกูยืม
ระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน

เงินกูยืม
ระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน

หุนกู รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 3,588,616 13,528,866 12,552,143 29,669,625

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด

เงินสดรับ 29,844,864 3,793,740 3,500,000 37,138,604

เงินสดจาย (30,282,048) (5,629,922) - (35,911,970)

การเปลี่ยนแปลงที่ไมใชเงินสด

ครบกําหนด (600,000) - - (600,000)

ตออายุ 600,000 - - 600,000

คาธรรมเนียมในการออกหุนกู

และเงินกูยืมรอตัดบัญชี 696 1,914 12,872 15,482

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,152,128 11,694,598 16,065,015 30,911,741

 5. รายการบุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วของกนั
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือ

ควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทาง
กลับกัน โดยที่บริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ

ความสัมพันธที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้

บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่จัดตั้ง /
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ

ACOM CO., LTD. ใหบริการทางการเงิน
แกผูบริโภครายยอย

ญี่ปุน เปนบริษัทใหญถือหุนในบริษัทรอยละ 71.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน)

ธนาคารพาณิชย ไทย เปนสถาบันการเงินในกลุ ม Mitsubishi UFJ 
Financial Group (MUFG) โดยถือหุนในบริษัทใหญ
รอยละ 40.19

MUFG Bank, Ltd. ธนาคารพาณิชย ญี่ปุน เป นสถาบันการเงินในกลุ ม Mitsubishi UFJ 
Financial Group (MUFG) โดยถือหุนในบริษัทใหญ
รอยละ 40.19

บริษัทบางกอก มิตซูบิชิ 
ยูเอฟเจลิส จํากัด

ใหบริการสัญญาเชา ไทย เปนกิจการที่เกี่ยวของกันในกลุม Mitsubishi UFJ 
Financial Group (MUFG) โดยถือหุนในบริษัทใหญ
รอยละ 40.19

บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท 
(ไทยแลนด) จํากัด

ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย เปนบริษัทถือหุนในบริษัทรอยละ 25.00

ผูบริหารสําคัญ - ญี่ปุน, ไทย บุคคลที่มีอํานาจและรับผิดชอบการวางแผนสั่งการ 
และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการไมวาทางตรง 
หรอืทางออม ทัง้นี ้รวมถงึกรรมการของกจิการ (ไมวา
จะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้

รายการ นโยบายการกําหนดราคา
ตนทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจาย ตามที่ตกลงในสัญญา
คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน ตามที่ตกลงในสัญญา

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (“BTMU”) ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “MUFG Bank, Ltd.” ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (“MUTB”) และ MUFG Bank, Ltd. เปนบรษิทัยอยทีถ่อืหุนโดย Mitsubishi UFJ Financial 
Group (“MUFG”) โดย ณ วันที่ 16 เมษายน 2561 ธุรกิจบางสวนของ MUTB ไดถูกโอนไปยัง MUFG Bank, Ltd. และในวันเดียวกัน รายการทั้งหมด
ภายใตสัญญาระหวางบริษัทและ MUTB ไดถูกโอนไปยัง MUFG Bank, Ltd.
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Significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Finance costs

Parent company

Guarantee fee - 2,364

Other related parties

Interest expense 175,238 186,224

Guarantee fee 1,069 1,144

Debenture arrangement fee 12,163 12,065

Upfront fee 2,668 3,272

Termination fee on cross currency and interest rate swap 
agreement 42,649 -

Administrative expenses

Key management personnel

Key management personnel’s compensation (Short-term benefits) 97,740 90,758

Key management personnel’s compensation (Long-term benefits) 6,333 10,864

Balances with related parties as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Short-term borrowings from financial institutions
Other related parties

Bank of Ayudhya Public Company Limited 330,000 50,000

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch

- Nil (December 31, 2017 : USD 16.00 million) - 532,816

Total 330,000 582,816

As at December 31, 2018 and 2017, short-term borrowings from financial institutions from other related parties bear interest 
at rates ranging from 1.91% - 1.99% per annum and 2.06% - 2.40% per annum, respectively.

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Current portion of long-term borrowings from financial institutions

Other related parties

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch

- USD 16.50 million (December 31, 2017 : USD 8.00 million) 577,075 284,960

Bank of Ayudhya Public Company Limited 300,000 500,000

Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd. - 300,000

Long-term borrowings from financial institutions

Other related parties

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch

- USD 24.50 million (December 31, 2017 : USD 41.00 million) 847,470 1,424,545

Bank of Ayudhya Public Company Limited 3,384,094 1,600,000

Bank of Ayudhya Public Company Limited 

- Nil (December 31, 2017 : USD 30.80 million) - 1,084,094

Total 5,108,639 5,193,599

As at December 31, 2018 and 2017, long-term borrowings from financial institutions from other related parties bear interest at 
rates ranging from 2.58% - 4.90% per annum and 2.87% - 5.33% per annum, respectively.
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560
ตนทุนทางการเงิน
บริษัทใหญ
 คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน - 2,364

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย 175,238 186,224
คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน 1,069 1,144
คาธรรมเนียมในการออกหุนกู 12,163 12,065
คาธรรมเนียมเริ่มแรก 2,668 3,272
คาธรรมเนียมยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ

และอัตราดอกเบี้ย 42,649 -
คาใชจายในการบริหาร
ผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ (ผลประโยชนระยะสั้น) 97,740 90,758
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ (ผลประโยชนระยะยาว) 6,333 10,864

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 330,000 50,000
MUFG Bank, Ltd., Singapore branch : ไมมี

(31 ธันวาคม 2560 : 16.00 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) - 532,816
รวม 330,000 582,816

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงนิกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจากกจิการอืน่ท่ีเกีย่วของกนัมีอตัราดอกเบีย้รอยละ 1.91 ถงึรอยละ 
1.99 ตอป และรอยละ 2.06 ถึงรอยละ 2.40 ตอป ตามลําดับ

หนวย : พันบาท

2561 2560
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
MUFG Bank, Ltd., Singapore branch 

16.50 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(31 ธันวาคม 2560 : 8.00 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 577,075 284,960

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 300,000 500,000
บริษัทบางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด - 300,000

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
MUFG Bank, Ltd., Singapore branch 

24.50 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(31 ธันวาคม 2560 : 41.00 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 847,470 1,424,545

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 3,384,094 1,600,000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) : ไมมี

(31 ธันวาคม 2560 : 30.80 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) - 1,084,094
รวม 5,108,639 5,193,599

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.58 
ถึงรอยละ 4.90 ตอป และรอยละ 2.87 ถึงรอยละ 5.33 ตอป ตามลําดับ
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Unit : Thousand Baht

2018 2017

Other payables

Accrued interest expense

Other related parties

Bank of Ayudhya Public Company Limited 21,115 25,554

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch 495 4,552

Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd - 2,665

Total 21,610 32,771

Accrued guarantee fee

Parent company

ACOM CO., LTD. - 34

Total - 34

Deferred issuance cost (presented net from 

(long-term borrowings and debentures)

Other related parties

MUFG Bank, Ltd. 14,429 29,114

Bank of Ayudhya Public Company Limited 96 63

Total 14,525 29,177

Significant agreements with related parties

Guarantee fee agreements
The Company entered into agreements with ACOM CO., LTD., the parent company, which has guaranteed the financial institutions 

due performance of obligations by the Company under loan agreements with financial institutions (if any). In consideration thereof, the 
Company is committed to pay guarantee fee based on certain percentage of the outstanding balances of loans as stipulated in the 
agreements unless the Company gives prior written notice to terminate the agreements.

The Company entered into agreements with MUFG Bank, Ltd., a financial institution in the group of Mitsubishi UFJ Financial 
Group, which has guaranteed the debentures due performance of obligations by the Company under conditions of debentures. In 
consideration thereof, the Company is committed to pay guarantee fee based on certain percentage of the outstanding balances of 
debentures as stipulated in the agreement.

Cross currency and interest rate swap agreements
The Company entered into agreements with Bank of Ayudhya Public Company Limited to hedge financial liabilities denominated 

in foreign currencies with volatility of interest rate by swapping foreign currencies and interest rates as specified in the agreements 
(see Note 12).

Interest rate swap agreements
The Company entered into agreements with Bank of Ayudhya Public Company Limited to hedge financial liabilities denominated 

in Thai Baht currency with floating interest rates by paying interest in Baht in fixed rates as specified in the agreements (see Note 12).

 6. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Cash on hand 278,484 308,099

Cash at banks - current accounts 172,504 267,010

Cash at banks - savings accounts 184,122 102,124

Total 635,110 677,233

In 2018 and 2017, above cash at banks bears interest at the rates of ranging from 0.10% - 0.60% per annum and 0.10% - 
0.60% per annum, respectively.
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หนวย : พันบาท

2561 2560

เจาหนี้อื่น

ดอกเบี้ยคางจาย

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 21,115 25,554

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch 495 4,552

บริษัทบางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด - 2,665

รวม 21,610 32,771

หนวย : พันบาท

2561 2560

คาธรรมเนียมการคํ้าประกันคางจาย

บริษัทใหญ

ACOM CO., LTD. - 34

รวม - 34

คาธรรมเนียมในการออกเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูรอการรับรู

(แสดงเปนสวนหักจากเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู)

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

MUFG Bank, Ltd. 14,429 29,114

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 96 63

รวม 14,525 29,177

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

สัญญาคาธรรมเนียมคํ้าประกัน
บรษิทัไดทาํสญัญากบับรษิทั ACOM CO., LTD. ซ่ึงเปนบรษัิทใหญ โดยไดคํา้ประกนัการกูยมืเงินของบรษัิทภายใตสญัญาเงินกูยมืกบัสถาบนั

การเงนิ (ถามี) ในการนี ้บรษิทัมภีาระผกูพนัทีจ่ะตองจายคาธรรมเนยีมในอตัรารอยละของยอดคงเหลอืของเงนิกูยมืตามทีร่ะบใุนสญัญา เวนแตบรษัิท
จะแจงคําขอยกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนา

บริษัทไดทําสัญญากับ MUFG Bank, Ltd. ซึ่งเปนสถาบันการเงินในกลุม Mitsubishi UFJ Financial Group โดยไดคํ้าประกันการออกหุนกู
ของบรษิทัภายใตสญัญาการออกหุนกู ในการนี ้บรษิทัผกูพนัทีจ่ะตองจายคาธรรมเนยีมในอตัรารอยละของยอดคงเหลอืของหุนกูตามทีร่ะบใุนสญัญา

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
บริษัทไดทําสัญญากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศและ

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา (หมายเหตุขอ 12)

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทไดทําสัญญากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินไทยที่มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว โดยการจายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา (หมายเหตุขอ 12)

 6. เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

2561 2560

เงินสดในมือ 278,484 308,099

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 172,504 267,010

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 184,122 102,124

รวม 635,110 677,233

ในป 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารขางตนมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 ถึงรอยละ 0.60 ตอปและรอยละ 0.10 ถึงรอยละ 0.60 
ตอป ตามลําดับ
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As at December 31, 2018 and 2017, personal loan receivables comprise the following:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Revolving loan receivables 52,032,817 49,404,675

Minimum payment loan receivables 1,919,138 1,867,779

Total 53,951,955 51,272,454

Revolving loans are repayable at any time subject to a minimum monthly payment of 3% of the outstanding balances, as 
specified in the loan agreements. The Company classifies 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% to 8% of the total loan amount, as specified in the loan agreements. The Company 
classifies the total balance of minimum payment loan receivables within current assets.

As at December 31, 2018 and 2017, the Company had loan receivables which were overdue for over three payment periods of 
Baht 1,126.41 million and Baht 1,123.54 million, respectively, on which the Company has continued to recognize the interest income. 
The Company recognized interest income on such loan receivables for the years ended December 31, 2018 and 2017, amounting to 
Baht 210.36 million and Baht 201.59 million, respectively, of which full allowance for doubtful accounts has been made. 

Loan receivables of the Company as at December 31, 2018 and 2017 were denominated entirely in Baht currency.

In 2018 and 2017, the interest rates for the above loan receivables were within defined law set at 15.00% per annum and not 
more than 28.00% per annum (Effective rate) when inclusive of interest and credit usage fee.

Debt restructuring

For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company had recognized interest income on restructured loan 
receivables totaling Baht 185.47 million and Baht 174.98 million, respectively.

The Company had the outstanding balances of loan receivables as at December 31, 2018 and 2017 as follows:

Unit : Thousand Baht

As at December 31, 2018 As at December 31, 2017

Number 
of Contracts

Amount Number 
of Contracts

Amount

Restructured loan receivables 40,527 1,731,081 39,792 1,689,346

Non-restructured loan receivables 1,870,098 50,765,367 1,738,489 48,252,445

Total 1,910,625 52,496,448 1,778,281 49,941,791

As at December 31, 2018 and 2017, the Company had no commitment to provide additional loans to its restructured debtors 
after debt restructuring.

 8. OTHER RECEIVABLES
Other receivables as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Receivables from collection agencies 336,784 284,814

Prepaid expenses 47,023 41,559

Others 6,325 7,847

Less Allowance for doubtful accounts (2,399) (636)

Total 387,733 333,584

2018 2017

Doubtful accounts expenses (reversal) 
for the years ended December 31, (1,763) (4,565)
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ลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

2561 2560

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 52,032,817 49,404,675

สินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นตํ่า 1,919,138 1,867,779

รวม 53,951,955 51,272,454

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเปนสินเชื่อที่ลูกหนี้สามารถจายคืนทันทีท่ีสะดวกโดยมีจํานวนเงินชําระคืนรายเดือนขั้นตํ่าตั้งแตรอยละ 3 ของ
ยอดสินเชื่อคงคางตามที่ระบุในสัญญากูยืม บริษัทจัดประเภทสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนทั้งจํานวนเปนสินทรัพยหมุนเวียน

สินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นตํ่าเปนสินเชื่อที่ผูกูมีสิทธิเลือกจายชําระเต็มจํานวนทันทีที่สะดวกหรือจายชําระรายเดือนโดยไมนอยกวา
จํานวนเงินขั้นตํ่าตั้งแตรอยละ 3 ถึงรอยละ 8 ของยอดเงินกูทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญากูยืม บริษัทจัดประเภทสินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นตํ่า
ทั้งจํานวนเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัมยีอดลกูหนีค้างชําระมากกวาสามงวดเปนจํานวนเงิน 1,126.41 ลานบาท และ 1,123.54 ลานบาท 
ตามลําดับ ซึ่งยังคงรับรูรายได บริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เปนจํานวนเงิน 
210.36 ลานบาท และ 201.59 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว

ลูกหนี้เงินใหกูยืมทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เปนสกุลเงินบาท

ในป 2561 และ 2560 ลูกหนี้เงินใหกูยืมขางตนมีอัตราดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บตองไมเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว ท่ีรอยละ 15.00 ตอป 
โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงินรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 28.00 ตอป (Effective rate)

การปรับโครงสรางหนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหน้ีท่ีปรับโครงสรางหน้ีจํานวน 185.47 ลานบาท 
และ 174.98 ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทมียอดคงคางของลูกหนี้เงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จํานวนสัญญา จํานวนเงิน จํานวนสัญญา จํานวนเงิน

ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ไดมีการปรับโครงสรางหนี้ 40,527 1,731,081 39,792 1,689,346

ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ไมไดมีการปรับ
โครงสรางหนี้ 1,870,098 50,765,367 1,738,489 48,252,445

รวม 1,910,625 52,496,448 1,778,281 49,941,791

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไมมีภาระผูกพันที่จะใหลูกหนี้กูเพิ่มเติมภายหลังการปรับโครงสรางหนี้

 8. ลกูหน้ีอืน่
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

2561 2560

 ลูกหนี้ตัวแทนรับชําระ 336,784 284,814

คาใชจายจายลวงหนา 47,023 41,559

อื่นๆ 6,325 7,847

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,399) (636)

รวม 387,733 333,584

2561 2560

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (1,763) (4,565)
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 9. LEASEHOLD IMPROVEMENTS AND EQUIPMENT
Leasehold improvements and equipment as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

As at December 31, 2018

Balance 
as at 

January 1, 2018

Additions Disposals Transfer in 
(Transfer 

out)

Balance 
as at December 

31, 2018

Costs:

Leasehold improvements 400,617 14,383 (27,483) - 387,517

Furniture, fixtures and office 
equipment 683,902 13,844 (38,354) 142 659,534

Total 1,084,519 28,227 (65,837) 142 1,047,051

Accumulated depreciation: 

Leasehold improvements 327,962 29,356 (24,553) - 332,765

Furniture, fixtures and office 
equipment 496,557 75,010 (38,105) - 533,462

Total 824,519 104,366 (62,658) - 866,227

Assets under installation - 710 - (142) 568

Leasehold improvements 
and equipment 260,000 181,392

Unit : Thousand Baht

As at December 31, 2017

Balance
as at

January 1,
2017

Additions Disposals Transfer in 
(Transfer 

out)

Balance
as at

December 31,
2017

Costs:

Leasehold improvements 398,672 21,915 (21,158) 1,188 400,617

Furniture, fixtures 
and office equipment 913,506 38,314 (267,918) - 683,902

Total 1,312,178 60,229 (289,076) 1,188 1,084,519

Accumulated depreciation: 

Leasehold improvements 293,723 55,122 (20,883) - 327,962

Furniture, fixtures and office 
equipment 682,944 80,457 (266,844) - 496,557

Total 976,667 135,579 (287,727) - 824,519

Assets under installation - 1,188 - (1,188) -

Leasehold improvements 
and equipment 335,511 260,000

Depreciation for the years 
ended December 31,

2018 104,366

2017 135,579

As at December 31, 2018 and 2017, the cost of the Company’s fully depreciated leasehold improvements and equipment still 
in use amounted to Baht 579.38 million and Baht 412.81 million, respectively.
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 9. สวนปรบัปรงุสทิธกิารเชาและอปุกรณ
สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2561

เพิ่มขึ้น จําหนาย โอนเขา

(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ราคาทุน

สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 400,617 14,383 (27,483) - 387,517

เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และเครื่องใชสํานักงาน 683,902 13,844 (38,354) 142 659,534

รวม 1,084,519 28,227 (65,837) 142 1,047,051

คาเสื่อมราคาสะสม

สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 327,962 29,356 (24,553) - 332,765

เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และเครื่องใชสํานักงาน 496,557 75,010 (38,105) - 533,462

รวม 824,519 104,366 (62,658) - 866,227

สินทรัพยระหวางติดตั้ง - 710 - (142) 568

สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
และอุปกรณ 260,000 181,392

หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2560

เพิ่มขึ้น จําหนาย โอนเขา

(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2560

ราคาทุน

สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 398,672 21,915 (21,158) 1,188 400,617

เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และเครื่องใชสํานักงาน 913,506 38,314 (267,918) - 683,902

รวม 1,312,178 60,229 (289,076) 1,188 1,084,519

คาเสื่อมราคาสะสม

สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 293,723 55,122 (20,883) - 327,962

เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และเครื่องใชสํานักงาน 682,944 80,457 (266,844) - 496,557

รวม 976,667 135,579 (287,727) - 824,519

สินทรัพยระหวางติดตั้ง - 1,188 - (1,188) -

สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
และอุปกรณ 335,511 260,000

คาเสื่อมราคาสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 104,366

2560 135,579

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณของบริษัทที่ไดตัดคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคง
ใชงานอยูมีจํานวนประมาณ 579.38 ลานบาท และ 412.81 ลานบาท ตามลําดับ
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 10. INTANGIBLE ASSETS
Intangible assets as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

As at December 31, 2018

Balance
as at

January 1,
2018

Additions Disposals Transfer in 
(Transfer out)

Balance
as at

December 31, 
2018

Costs:

Computer software 348,860 353 - 2,862 352,075

Trademark 1,350 1,664 - 696 3,710

Total 350,210 2,017 - 3,558 355,785

Accumulated amortization:

Computer software 205,376 48,345 - - 253,721

Trademark 1,349 121 - - 1,470

Total 206,725 48,466 - - 255,191

Computer software under 
installation 838 6,847 (838) (3,558) 3,289

Intangible assets 144,323 103,883

Unit : Thousand Baht

As at December 31, 2017

Balance
as at

January 1,
2017

Additions Disposals Transfer in 
(Transfer out)

Balance
as at

December 31, 
2017

Costs:

Computer software 310,274 37,960 - 626 348,860

Trademark 1,350 - - - 1,350

Total 311,624 37,960 - 626 350,210

Accumulated amortization:

Computer software 162,730 42,646 - - 205,376

Trademark 1,349 - - - 1,349

Total 164,079 42,646 - - 206,725

Computer software under 
installation 4,038 1,464 (4,038) (626) 838

Intangible assets 151,583 144,323

Amortization for the years ended December 31, 

2018 48,466

2017 42,646

As at December 31, 2018 and 2017, the cost of the Company’s fully amortized intangible assets still in use amounted to 
Baht 123.29 million and Baht 104.26 million, respectively.
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 10. สนิทรพัยไมมีตวัตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2561

เพิ่มขึ้น จําหนาย โอนเขา
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 348,860 353 - 2,862 352,075

เครื่องหมายการคา 1,350 1,664 - 696 3,710

รวม 350,210 2,017 - 3,558 355,785

คาตัดจําหนายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร 205,376 48,345 - - 253,721

เครื่องหมายการคา 1,349 121 - - 1,470

รวม 206,725 48,466 - - 255,191

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง 838 6,847 (838) (3,558) 3,289

สินทรัพยไมมีตัวตน 144,323 103,883

หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2560

เพิ่มขึ้น จําหนาย โอนเขา
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2560

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 310,274 37,960 - 626 348,860

เครื่องหมายการคา 1,350 - - - 1,350

รวม 311,624 37,960 - 626 350,210

คาตัดจําหนายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร 162,730 42,646 - - 205,376

เครื่องหมายการคา 1,349 - - - 1,349

รวม 164,079 42,646 - - 206,725

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง 4,038 1,464 (4,038) (626) 838

สินทรัพยไมมีตัวตน 151,583 144,323

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 48,466

2560 42,646

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ราคาทนุของสนิทรพัยไมมตีวัตนของบรษิทัทีไ่ดตดัคาตดัจําหนายครบแลวและยงัคงใชงานอยูมจีาํนวน
ประมาณ 123.29 ลานบาท และ 104.26 ลานบาท ตามลําดับ
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 11. DEFERRED TAX
Deferred tax assets as at December 31, 2018 and 2017 consist of:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Deferred tax assets

Loan receivables (allowance for doubtful accounts) 660,958 658,607

Loan receivables (bad debt written-off) 130,509 130,897

Provisions for employee benefits 19,881 19,397

Decommissioning obligation for leasehold improvements 12,126 12,403

Long-term borrowings from financial institutions

(including cross currency and interest rate swap) 48,341 67,321

Others 2,008 2,431

Total 873,823 891,056

Deferred tax liabilities

Debentures and borrowings issuance cost (5,399) (8,813)

Total (5,399) (8,813)

Net 868,424 882,243

The movements of deferred tax assets and liabilities for the years ended December 31, 2018 and 2017 consist of tax effects 
from the following items:

Unit : Thousand Baht

Balance 
as at

January 1, 
2018

Item as 
recognized
into profit 

(loss)

Item as
recognized into

other 
comprehensive
income (loss) 

Balance 
as at

December 31,
2018

Deferred tax assets

Loan receivables (allowance for 
doubtful accounts) 658,607 2,351 - 660,958

Loan receivables (bad debt 
written-off) 130,897 (388) - 130,509

Provisions for employee benefits 19,397 1,433 (949) 19,881

Decommissioning obligation 
for leasehold improvements 12,403 (277) - 12,126

Long-term borrowings from financial 
institutions (including cross currency 
and interest rate swap) 67,321 (18,980) - 48,341

Others 2,431 (423) - 2,008

891,056 (16,284) (949) 873,823

Deferred tax liabilities

Debentures and borrowings 
issuance cost (8,813) 3,414 - (5,399)

(8,813) 3,414 - (5,399)

Deferred tax assets 882,243 (12,870) (949) 868,424
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 11. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 660,958 658,607

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (หนี้สูญตัดบัญชี) 130,509 130,897

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 19,881 19,397

ภาระผูกพันการรื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชา 12,126 12,403

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(รวมสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ 
และอัตราดอกเบี้ย) 48,341 67,321

อื่นๆ 2,008 2,431

รวม 873,823 891,056

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาธรรมเนียมในการออกหุนกูและเงินกูยืมระยะยาว (5,399) (8,813)

รวม (5,399) (8,813)

สุทธิ 868,424 882,243

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2561

รายการ
ที่รับรูเขากําไร 

(ขาดทุน)

รายการ
ที่รับรูเขากําไร 

(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 658,607 2,351 - 660,958

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (หนี้สูญตัดบัญชี) 130,897 (388) - 130,509

ประมาณการหนี้สินสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน 19,397 1,433 (949) 19,881

ภาระผูกพันการรื้อถอนสวนปรับปรุง
สิทธิการเชา 12,403 (277) - 12,126

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(รวมสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย) 67,321 (18,980) - 48,341

อื่นๆ 2,431 (423) - 2,008

891,056 (16,284) (949) 873,823

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาธรรมเนียมในการออกหุนกู
และเงินกูยืมระยะยาว (8,813) 3,414 - (5,399)

(8,813) 3,414 - (5,399)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 882,243 (12,870) (949) 868,424
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Unit : Thousand Baht

Balance 
as at

January 1, 
2017

Item as 
recognized
into profit 

(loss)

Item as 
recognized into

other 
comprehensive
income (loss)

Balance 
as at

December 31, 
2017

Deferred tax assets

Loan receivables (allowance for 
doubtful accounts) 607,136 51,471 - 658,607

Loan receivables (bad debt written-off) 94,322 36,575 - 130,897

Provisions for employee benefits 16,849 2,086 462 19,397

Decommissioning obligation 
for leasehold improvements 10,881 1,522 - 12,403

Long-term borrowings from financial 
institutions (including cross currency and 
interest rate swap) (116,717) 184,038 - 67,321

Others 2,818 (387) - 2,431

615,289 275,305 462 891,056

Deferred tax liabilities

Debentures and borrowings 
issuance cost (11,767) 2,954 - (8,813)

(11,767) 2,954 - (8,813)

Deferred tax assets 603,522 278,259 462 882,243

 12. INTEREST-BEARING LIABILITIES
Unit : Thousand Baht

As at December 31, 2018 As at December 31, 2017

Short-term
borrowings 

from financial
institutions

Long-term
borrowings

from financial
institutions

Debentures Total Short-term
borrowings 

from financial
institutions

Long-term
borrowings

from financial
institutions

Debentures Total

Current

Principal 3,390,000 3,517,975 3,964,800 10,872,775 3,152,816 2,803,669 3,000,000 8,956,485

Less Deferred issuance 
cost on debentures 
and borrowings (4,152) (575) (5,216) (9,943) (688) (380) (1,049) (2,117)

Net 3,385,848 3,517,400 3,959,584 10,862,832 3,152,128 2,803,289 2,998,951 8,954,368

Non-current

Principal - 6,978,104 11,639,600 18,617,704 - 8,896,079 13,104,400 22,000,479

Less Deferred issuance 
cost on debentures 
and borrowings - (1,908) (18,850) (20,758) - (4,770) (38,336) (43,106)

Net - 6,976,196 11,620,750 18,596,946 - 8,891,309 13,066,064 21,957,373

Total 3,385,848 10,493,596 15,580,334 29,459,778 3,152,128 11,694,598 16,065,015 30,911,741

- Secured* - - 2,092,310 2,092,310 - - 2,080,132 2,080,132

- Unsecured 3,385,848 10,493,596 13,488,024 27,367,468 3,152,128 11,694,598 13,984,883 28,831,609

Total 3,385,848 10,493,596 15,580,334 29,459,778 3,152,128 11,694,598 16,065,015 30,911,741

* The Company has letter of guarantees issued by the parent company and a related foreign financial institution for guarantee 
payment of the Company under the conditions of long-term borrowings and debentures, respectively.
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หนวย : พันบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2560

รายการ
ที่รับรูเขากําไร 

(ขาดทุน)

รายการ
ที่รับรูเขากําไร 

(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 607,136 51,471 - 658,607

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (หนี้สูญตัดบัญชี) 94,322 36,575 - 130,897

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน
พนักงาน 16,849 2,086 462 19,397

ภาระผูกพันการรื้อถอนสวนปรับปรุง
สิทธิการเชา 10,881 1,522 - 12,403

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(รวมสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย) (116,717) 184,038 - 67,321

อื่นๆ 2,818 (387) - 2,431

615,289 275,305 462 891,056

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาธรรมเนียมในการออกหุนกู
และเงินกูยืมระยะยาว (11,767) 2,954 - (8,813)

(11,767) 2,954 - (8,813)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 603,522 278,259 462 882,243

 12. หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบ้ีย
หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินกูยืม

ระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน

เงินกูยืม

ระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน

หุนกู รวม เงินกูยืม

ระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน

เงินกูยืม

ระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน

หุนกู รวม

สวนที่หมุนเวียน

เงินตน 3,390,000 3,517,975 3,964,800 10,872,775 3,152,816 2,803,669 3,000,000 8,956,485

หัก คาธรรมเนียม
ในการออกหุนกู 
และเงินกูยืม
รอตัดบัญชี (4,152) (575) (5,216) (9,943) (688) (380) (1,049) (2,117)

สุทธิ 3,385,848 3,517,400 3,959,584 10,862,832 3,152,128 2,803,289 2,998,951 8,954,368

สวนที่ไมหมุนเวียน

เงินตน - 6,978,104 11,639,600 18,617,704 - 8,896,079 13,104,400 22,000,479

หัก คาธรรมเนียม
ในการออกหุนกู 
และเงินกูยืม
รอตัดบัญชี - (1,908) (18,850) (20,758) - (4,770) (38,336) (43,106)

สุทธิ - 6,976,196 11,620,750 18,596,946 - 8,891,309 13,066,064 21,957,373

รวม 3,385,848 10,493,596 15,580,334 29,459,778 3,152,128 11,694,598 16,065,015 30,911,741

- สวนที่มีหลักประกัน* - - 2,092,310 2,092,310 - - 2,080,132 2,080,132

- สวนที่ไมมีหลักประกัน 3,385,848 10,493,596 13,488,024 27,367,468 3,152,128 11,694,598 13,984,883 28,831,609

รวม 3,385,848 10,493,596 15,580,334 29,459,778 3,152,128 11,694,598 16,065,015 30,911,741

* บรษิทัมกีารใหบรษิทัใหญและสถาบนัการเงนิตางประเทศทีเ่กีย่วของกนัแหงหนึง่ออกหนงัสอืคํา้ประกนั เพือ่ประกนัการชาํระเงนิของบรษัิท
ภายใตเงื่อนไขเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู ตามลําดับ
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Interest-bearing liabilities as at December 31, 2018 and 2017 classified by currencies are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Baht Currency 23,257,966 22,403,887

United States Dollars Currency 5,604,612 7,910,654

Yen Currency 597,200 597,200

Total 29,459,778 30,911,741

In 2018 and 2017, above liabilities bear interest at the rates ranging from 1.66% - 4.90% per annum and 1.53% - 5.33% per 
annum, respectively.

Cross currency and interest rate swap, interest rate swap and forward foreign exchange agreements

Baht Currency
As at December 31, 2018, the Company has interest rate swap agreements with a related local bank and a local bank totaling 

Baht 2,900.00 million (as at December 31, 2017 : Baht 1,900.00 million) to hedge the volatility of interest rate by paying interest in fixed 
rates as specified in the agreements.

United States Dollars Currency
As at December 31, 2018, the Company has cross currency and interest rate swap agreements to hedge financial liabilities 

denominated in foreign currencies and the volatility of interest rate by paying interest in Baht in fixed rates as specified in the agreements 
in exchange for interest payable in USD monthly, quarterly and semi-annually. The cross currency and interest rate swap agreements 
are as follows:

 - With a related local bank and local banks totaling USD 106.00 million by swapping to Baht 3,528.95 million (as at 
December 31, 2017 : totaling USD 144.80 million by swapping to Baht 4,898.00 million).

 - With a local branch of foreign banks totaling USD 59.50 million by swapping to Baht 2,090.24 million (as at December 
31, 2017 : totaling USD 71.83 million by swapping to Baht 2,508.95 million).

As at December 31, 2017, the Company had a forward foreign exchange agreement with a local bank totaling USD 16.00 
million or equivalent to Baht 532.82 million to hedge financial liabilities denominated in foreign currencies. As at December 31, 2018, 
such financial liabilities had been fully repaid by the Company.

Yen Currency
As at December 31, 2018, the Company has cross currency and interest rate swap agreements with a related local bank and 

a local bank totaling JPY 2,000.00 million by swapping to Baht 597.20 million (as at December 31, 2017 : totaling JPY 2,000.00 million 
by swapping to Baht 597.20 million) to hedge financial liabilities denominated in foreign currencies and the volatility of interest rate by 
paying interest in Baht in fixed rates as specified in the agreements in exchange for interest payable in JPY quarterly and semi-annually. 
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ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จําแนกตามประเภทสกุลเงินดังนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

สกุลเงินบาท 23,257,966 22,403,887

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 5,604,612 7,910,654

สกุลเงินเยน 597,200 597,200

รวม 29,459,778 30,911,741

ในป 2561 และ 2560 หนี้สินดังกลาวขางตนมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.66 ถึงรอยละ 4.90 ตอป และรอยละ 1.53 ถึงรอยละ 5.33 
ตอป ตามลําดับ

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย (cross currency and interest rate swap agreement) สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย (interest rate swap agreement) และสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (forward foreign exchange agreement)

สกุลเงินบาท
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมสีญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (interest rate swap agreement) กบัธนาคารในประเทศท่ีเกีย่วของกนั

แหงหนึ่ง และธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง จํานวนเงินรวม 2,900.00 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จํานวนเงิน 1,900.00 ลานบาท) 
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการจายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (cross currency and interest rate 

swap agreement) เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สินทางเงินที่เปนเงินตราตางประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการจายดอกเบี้ย
เปนเงินบาทในอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนกับดอกเบี้ยในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทุกๆ หนึ่งเดือน สามเดือน และหกเดือน 
ทั้งนี้ สัญญาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย มีดังนี้

 -  กับธนาคารในประเทศที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งและธนาคารในประเทศหลายแหงจํานวนเงินรวม 106.00 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
โดยการแลกเปลี่ยนเปนสกุลบาทจํานวน 3,528.95 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จากเงินรวม 144.80 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยการ
แลกเปลี่ยนเปนสกุลบาทจํานวน 4,898.00 ลานบาท)

 -  กับสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศหลายแหงจํานวนเงินรวม 59.50 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยการแลกเปลี่ยนเปน
สกุลบาทจํานวน 2,090.24 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จากเงินรวม 71.83 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยการแลกเปลี่ยนเปนสกุลบาท
จํานวน 2,508.95 ลานบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมสีญัญาซือ้เงนิตราตางประเทศลวงหนา (forward foreign exchange agreement) กบัธนาคารในประเทศ
แหงหนึ่ง จํานวนเงินรวม 16.00 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทากับ 532.82 ลานบาท เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไดชําระคืนหนี้สินดังกลาวแลวทั้งจํานวน

สกุลเงินเยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (cross currency and interest rate 

swap agreement) กับธนาคารในประเทศที่เกี่ยวของกันแหงหน่ึง และธนาคารในประเทศแหงหน่ึงจํานวนเงินรวม 2,000.00 ลานเยน โดยการ
แลกเปลี่ยนเปนสกุลบาทจํานวน 597.20 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จํานวนเงิน 2,000.00 ลานเยน โดยการแลกเปลี่ยนเปนสกุลบาท
จํานวน 597.20 ลานบาท) เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการ
จายดอกเบี้ยเปนเงินบาทในอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนกับดอกเบี้ยในสกุลเยนทุกๆ สามเดือนและหกเดือน 
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 13. OTHER PAYABLES
Other payables as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

 Interest and guarantee fees payables

- Related parties 21,610 32,805

- Other financial institutions 150,865 177,502

Other payables 101,045 76,936

Withholding tax payable 19,912 19,950

Accrued expenses and others 482,738 377,989

Total 776,170 685,182

 14. PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS
The Company has retirement benefits plan in accordance with Labour Protection Act., which is the unfunded defined benefits plan.

Expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 
2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Current service cost 9,319 8,241

Interest on obligation 2,756 2,193

Total 12,075 10,434

Movements in the present value of the obligation under defined benefits plan for the years ended December 31, 2018 and 
2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Defined benefits obligation brought forward 96,988 84,244

Current service cost 9,319 8,241

Interest on obligation 2,756 2,193

(Gain) loss on remeasurements of defined benefits plan

- from changes in demographic assumption - 1,188

- from change in financial assumption (7,214) (3,408)

- from experience adjustment 2,470 4,530

Paid to employee (4,913) -

Defined benefits obligation carried forward 99,406 96,988

The principal assumptions used for the purpose of the actuarial valuations for calculation of defined benefits obligation as at 
December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018 2017

Personnel turnover rate 0% - 22.92%, p.a. Subject to 
the range of age of employees

0% - 22.90%, p.a. Subject to
the range of age of employees

Discount rate 3.50%, p.a. 3.00%, p.a.

Increase in expected rate of salary 4.00%, p.a. 4.00%, p.a.
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 13. เจาหน้ีอืน่
เจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการคํ้าประกันคางจาย

- กิจการที่เกี่ยวของกัน 21,610 32,805

- สถาบันการเงินอื่น 150,865 177,502

เจาหนี้อื่น 101,045 76,936

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 19,912 19,950

คาใชจายคางจายและอื่นๆ 482,738 377,989

รวม 776,170 685,182

 14. ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชนพนกังาน
บรษิทัมโีครงการผลประโยชนของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน ซึง่จดัเปนโครงการผลประโยชนทีก่าํหนดไว

ที่ไมไดจัดใหมีกองทุน

คาใชจายที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

ตนทุนบริการปจจุบัน 9,319 8,241

ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน 2,756 2,193

รวม 12,075 10,434

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
มีดังนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 96,988 84,244

ตนทุนบริการปจจุบัน 9,319 8,241

ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน 2,756 2,193

(กําไร) ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
ที่กําหนดไว

- จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางประชากรศาสตร - 1,188

- จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน (7,214) (3,408)

- จากการปรับปรุงจากประสบการณ 2,470 4,530

จายผลประโยชนพนักงาน (4,913) -

ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 99,406 96,988

ขอสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตรประกนัภยัท่ีใชในการคาํนวณภาระผกูพนัภายใตโครงการผลประโยชนทีก่าํหนดไว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

2561 2560

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน รอยละ 0 ถึงรอยละ 22.92 ตอป
ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน

รอยละ 0 ถึงรอยละ 22.90 ตอป
ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน

อัตราคิดลด รอยละ 3.50 ตอป รอยละ 3.00 ตอป

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 
โดยประมาณ รอยละ 4.00 ตอป รอยละ 4.00 ตอป
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Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are expected salary incremental rate 
and discount rate. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective 
assumption occurring, while holding all other assumptions constant which reflects increasing (decreasing) in the obligation if the 
assumptions change by 1% as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Salary incremental rates - 1% increase 10,913 10,982

Salary incremental rates - 1% decrease (8,002) (7,937)

Discount rate - 1% increase (8,097) (8,014)

Discount rate - 1% decrease 10,803 10,896

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as 
it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated 
using the Projected Unit Credit Method at the end of the report period, which is the same as that applied in calculating the post-
employment benefit obligations liability recognized in the statement of financial position.

 15. DECOMMISSIONING OBLIGATION FOR LEASEHOLD IMPROVEMENTS
Decommissioning obligation for leasehold improvements as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Beginning balance 68,867 66,964

Provision made 2,101 4,228

Paid for restoration cost of leasehold improvements (2,624) (1,430)

Provision reversed (3,848) (895)

Ending balance 64,496 68,867

As at December 31, 2018, the Company had no current portion of decommissioning obligation for leasehold improvements. As 
at December 31, 2017, the Company had current portion of decommissioning obligation for leasehold improvements of Baht 1.41 million.

 16. CAPITAL MANAGEMENT
The Company’s objective in managing capital is to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern in order 

to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders. 

Monitoring the capital level of the Company is conducted in accordance with the covenant on financial ratio stipulated in loan 
agreements.

The Company has been granted the license to operate as a non-financial institution that provides personal loans from 
the Minister of Finance, of which the Company must have authorized share capital of at least Baht 50 million.

 17. LEGAL RESERVE
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not less than 5% of its annual 

net profit, 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 authorized capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

As at December 31, 2018 and 2017, the Company’s legal reserve have reached 10% of its registered share capital

 18. SEGMENT INFORMATION
The Company’s operations are consumer finance 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 business 
segment. Moreover, the Company operates in the domestic market; consequently, management determines that it has only one 
geographical segment. 
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ขอสมมติทีส่าํคญัในการกําหนดโครงการผลประโยชนทีก่าํหนดไวตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั ประกอบดวย อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดือน
และอัตราคิดลด การวิเคราะหความออนไหวดานลางไดพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่เกี่ยวของที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลในขณะท่ีขอสมมติอื่นคงท่ี ซ่ึงทําใหภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากสมมติฐานดังกลาว
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นรอยละ 1 10,913 10,982

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - ลดลงรอยละ 1 (8,002) (7,937)

อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นรอยละ 1 (8,097) (8,014)

อัตราคิดลด - ลดลงรอยละ 1 10,803 10,896

การวิเคราะหความออนไหวขางตนอาจไมไดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว เนื่องจากเปนไป
ไดยากที่การเปลี่ยนแปลงขอสมมติตางๆ เกิดขึ้นแยกตางหากจากขอสมมติอื่นเนื่องจากขอสมมติฐานเหลานั้นอาจมีความสัมพันธกัน

นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน คาํนวณโดยใชวธิคีดิลดแตละหนวยทีป่ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเปนวธีิเดยีวกนักบัการคาํนวณหน้ีสนิภาระผกูพนั
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

 15. ภาระผกูพันการรือ้ถอนสวนปรบัปรงุสทิธิการเชา
ภาระผูกพันการรื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังตอไปนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

ยอดตนป 68,867 66,964

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 2,101 4,228

จายคารื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชา (2,624) (1,430)

กลับรายการประมาณการหนี้สิน (3,848) (895)

ยอดสิ้นป 64,496 68,867

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัไมมภีาระผกูพนัการรือ้ถอนสวนปรบัปรงุสทิธิการเชาท่ีจะถงึกาํหนดภายในหน่ึงป โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 บริษัทมีภาระผูกพันการรื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชาที่จะถึงกําหนดภายในหนึ่งปจํานวน 1.41 ลานบาท

 16. การจดัการสวนทุน
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทเปนไปเพื่อการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทเพื่อสราง

ผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดสวนเสียอื่น

การดแูลรกัษาระดบัทนุของบรษิทัตองปฏบิตัใิหเปนไปตามเกณฑการดาํรงอตัราสวนทางการเงนิตามขอกาํหนดของสญัญาเงนิกูแตละสญัญา

บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินใหกูยืมสวนบุคคลท่ีมิใชสถาบันการเงินจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยบริษัทตองมี
ทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวา 50 ลานบาท

 17. สาํรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) 

อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว 

 18. รายงานทางการเงนิจาํแนกตามสวนงาน
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการทางการเงินแกผูบริโภครายยอย ซ่ึงไดแก การใหสินเช่ือในรูปแบบของสินเช่ือบุคคลและสินเช่ือผอนชําระ 

ซึ่งมีลักษณะการดําเนินงานเปนกลุมเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
นอกจากนี้ บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว
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 19. OTHER INCOME
Other income for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Recovery of bad debts 1,029,475 972,236

Others 113,729 102,675

Total 1,143,204 1,074,911

 20. EXPENSES BY NATURE
Net profit for the years ended December 31, 2018 and 2017 have been derived after deducting the following significant expenses:

Unit : Thousand Baht

2561 2560

Personnel expenses 1,609,940 1,576,965

Marketing expenses 263,847 308,234

Commission expenses 210,859 155,558

Depreciation and amortization expenses 152,832 178,225

Rental expenses 306,434 322,402

Special business tax and stamp duties 519,033 485,309

Bad debts and doubtful accounts expenses 3,918,041 3,930,139

Others 710,431 646,521

Total 7,691,417 7,603,353

 21. PROVIDENT FUND
The Company has set up a registered provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. All employees 

are members of the Provident Fund, which is managed by BBL Asset Management Company Limited. Under the Fund’s regulations, 
employees contribute to the fund at the rate of 2% to 7% of their basic salary and the Company contributes to the fund at the rate of 
2% to 7%.

The Company’s contributions which were charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income for 
the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Baht 32.76 million and Baht 32.07 million, respectively.

 22. FINANCE COSTS
Finance costs for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Interest expense

- Related parties 175,238 186,224

- Other financial institutions 669,208 741,272

Guarantee fee 1,068 3,509

Others 68,944 24,520

Total 914,458 955,525
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 19. รายไดอืน่
รายไดอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

2561 2560

หนี้สูญรับคืน 1,029,475 972,236

อื่นๆ 113,729 102,675

รวม 1,143,204 1,074,911

 20. คาใชจายตามลกัษณะ
กําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เกิดขึ้นภายหลังจากหักคาใชจายที่สําคัญ ดังตอไปนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

คาใชจายพนักงาน 1,609,940 1,576,965

คาใชจายทางการตลาด 263,847 308,234

คานายหนา 210,859 155,558

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 152,832 178,225

คาเชา 306,434 322,402

คาภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 519,033 485,309

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,918,041 3,930,139

อื่นๆ 710,431 646,521

รวม 7,691,417 7,603,353

 21. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของบริษัทเปนสมาชิกกองทุน 

และจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง (จํากัด) ภายใตขอบังคับของกองทุน พนักงานตองจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรา
รอยละ 2 ถึงรอยละ 7 ของเงินเดือนพนักงาน และบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 2 ถึงรอยละ 7 

จาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจายสมทบซึง่บันทกึเปนคาใชจายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบัปสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 มีจํานวนเงิน 32.76 ลานบาท และ 32.07 ลานบาท ตามลําดับ

 22. ตนทุนทางการเงนิ
ตนทุนทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

คาใชจายดอกเบี้ย

- กิจการที่เกี่ยวของกัน 175,238 186,224

- สถาบันการเงินอื่น 669,208 741,272

คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน 1,068 3,509

อื่นๆ 68,944 24,520

รวม 914,458 955,525
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 23. TAX EXPENSE
Tax expense for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Current tax expense 1,179,441 1,271,208

Current year 1,179,441 1,271,208

Deferred tax expense

Movements in temporary differences 12,870 (278,259)

12,870 (278,259)

Total 1,192,311 992,949

Reconciliations of effective tax rates for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

Tax Rate (%) 2018 Tax Rate (%) 2017

Accounting profit before tax expense 5,945,125 4,972,263

Tax expense at domestic tax rate 20.0 1,189,025 20.0 994,453

Tax effect of non-deductable expenses 
(non-taxable income) (9,584) 276,755

Tax expense per income tax return 1,179,441 1,271,208

Adjustment for deferred tax relating 
to the origination and reversal of temporary 
differences 12,870 (278,259)

Tax expense 20.1 1,192,311 20.0 992,949

 24. SHARE CAPITAL
At the Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2017, the shareholders approved to increase Company’s authorized 

share capital from the existing authorized share capital of Baht 4,500.00 million to the authorized share capital of Baht 6,000.00 million 
for the stock dividend payment of Baht 1,500.00 million to the Company’s shareholders. The Company has registered such increase 
of its authorized share capital with the Ministry of Commerce on April 27, 2017 and the Company paid stock dividend to shareholders 
on May 17, 2017 (see note 25.1).

For the years ended December 31, 2018 and 2017 the Company calculated weighted average number of ordinary shares 
as follows:

Unit : Shares

2018 2017

Beginning balance 600,000,000 450,000,000

Increase during the year - 94,109,589

Weighted average number of ordinary shares 600,000,000 544,109,589

 25. DIVIDEND PAID
 25.1 At the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on April 20, 2017, the shareholders approved 

the appropriation of cash dividend payment of Baht 1.14 per share, amounting to Baht 513.00 million and approved stock dividend 
payment of 150.00 million shares, with par value of Baht 10.00 per share, to the shareholders of the Company at the ratio of 15 existing 
shares for 5 dividend stocks totaling Baht 1,500.00 million. The Company paid the cash dividend to the shareholders on May 9, 2017 
and paid stock dividend to the shareholders on May 17, 2017 (see Note 24). 

 25.2 At the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on April 19, 2018, the shareholder approved 
the appropriation of dividends of Baht 1.32 per share, amounting to Baht 792.00 million. The dividends were paid to the shareholders 
on May 9, 2018.
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 23. คาใชจายภาษเีงนิได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

หนวย : พันบาท

2561 2560

ภาษีเงินไดปจจุบัน

สําหรับปปจจุบัน 1,179,441 1,271,208

1,179,441 1,271,208

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว 12,870 (278,259)

12,870 (278,259)

รวม 1,192,311 992,949

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

อัตราภาษี
(รอยละ)

2561 อัตราภาษี
(รอยละ)

2560

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได 5,945,125 4,972,263

คาใชจายภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีเงินได 20.0 1,189,025 20.0 994,453

ผลกระทบทางภาษีของคาใชจาย (รายได)

ทางบัญชีแตมิไดเปนคาใชจาย (รายได) ทางภาษี (9,584) 276,755

คาใชจายภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ 1,179,441 1,271,208

คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ

ผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ 12,870 (278,259)

คาใชจายภาษีเงินได 20.1 1,192,311 20.0 992,949

 24. ทนุเรอืนหุน
ทีป่ระชมุสามญัประจาํปของผูถือหุนเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัใิหเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทจากจํานวน 4,500.00 ลานบาท 

เปนจํานวน 6,000.00 ลานบาท เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนจํานวน 1,500.00 ลานบาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชย ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และไดจายหุนปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ 25.1)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ดังนี้

หนวย : หุน

2561 2560

ยอดยกมา 600,000,000 450,000,000

เพิ่มระหวางป - 94,109,589

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 600,000,000 544,109,589

 25. เงนิปนผลจาย 
 25.1 ในการประชมุสามญัประจาํปของผูถอืหุนของบรษัิท เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ผูถอืหุนมีมตอินุมัตกิารจัดสรรกาํไรเปนเงนิปนผล

ในอัตราหุนละ 1.14 บาท เปนจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้น 513.00 ลานบาท และอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 150.00 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 15 หุนเดิมตอ 5 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้น 1,500.00 ลานบาท โดยบริษัทไดจาย
เงินปนผล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และไดจายหุนปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ 24)

 25.2 ในการประชมุสามญัประจาํปของผูถอืหุนของบรษัิท เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ผูถอืหุนมีมตอินุมัตกิารจัดสรรกาํไรเปนเงนิปนผล
ในอัตราหุนละ 1.32 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 792.00 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
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 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 financial instruments 
for speculative or trading purposes.

Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls in place to create 
an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The management continually monitors 
the Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved.

Capital management
The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base to maintain investor, creditor and market confidence and 

to sustain future development of the business. The Board monitors the return on capital, which the Company defines as result from 
operating activities divided by total equity, and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.

 26.1 Interest rate risk
  Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Company’s 

operations and its cash flows. The Company is primarily exposed to interest rate risk from its borrowing. The Company mitigates 
this risk by using derivative financial instruments principally interest rate swap to manage exposure to fluctuations in interest rates 
(see Note 12).

 26.2 Foreign currency risk
  The Company is exposed to foreign currency risk relating to loans which are denominated in foreign currencies. The 

Company primarily utilizes cross currency swap contracts with the same maturities as the loan agreements to hedge such financial 
liabilities denominated in foreign currencies (see Note 12).

 26.3 Credit risk
  Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its financial 

and contractual obligations to the Company as and when they fall due. Management has a credit policy in place and exposure to credit 
risk is monitored by setting up a credit approval procedure, which requires credit officers to verify information provided by applicants 
and vendors. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset at the reporting date.

 26.4 Liquidity risk
  The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by 

management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

 26.5 Fair values
  The fair value disclosures of financial instruments, considerable judgment is necessarily required in estimation of 

fair value. Accordingly, the estimated fair value presented herein is not necessarily indicative of the amount that could be realized 
in a current market exchange. The use of different market assumptions and/or estimation methodologies may have a material effect 
on the estimated fair value. The following methods and assumptions were used by the Company in estimating fair values of financial 
instruments.

  The fair values of short-term borrowings are considered to approximate the amount disclosed in the statement of 
financial position because their maturities on demand within one year.

Fair value of assets and liabilities and their fair value hierarchy level classification are summarized as follows:

Unit : Thousand Baht

As at December 

31, 2018

Fair 

value

As at December 

31, 2017

Fair 

value

Valuation Technique

Carrying 

Amount

Fair 

Value

hierarchy Carrying 

Amount

Fair 

Value

hierarchy

Financial assets

Loan receivables 50,813,397 72,468,073 3 48,135,004 67,839,431 3 Discounting expected future cash 

flows of the potentially recoverable 

principal and interest by the 

risk-free rate.

Derivative assets - - 3 - - 3 Over-the-counter quoted price 
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 26. เครือ่งมือทางการเงนิ
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการดาํเนนิธรุกิจตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ และจากการ

ไมปฏบิตัติามขอกําหนดตามสญัญาของคูสญัญา บรษิทัไมมกีารถอืหรอืออกเครือ่งมอืทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพนัธ เพือ่การเกง็กาํไรหรอืการคา

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
โดยพจิารณาระหวางตนทนุทีเ่กดิจากความเสีย่งและตนทนุของการจัดการความเสีย่ง ฝายบรหิารไดมีการควบคมุกระบวนการจัดการความเสีย่งของ
ของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวาเกิดความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอืการรกัษาระดบัเงนิทนุใหมัน่คงเพือ่รกัษานกัลงทนุ เจาหนีแ้ละความเช่ือมัน่ของตลาดและกอใหเกดิการ

พฒันาของธรุกจิในอนาคต คณะกรรมการไดมกีารกาํกับดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่บรษิทัพจิารณาจากสดัสวนของผลตอบแทนจากกจิกรรม
ดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ

 26.1 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
  ความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ หมายถงึ ความเสีย่งท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่สง

ผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืม บริษัทลดความเสี่ยงดังกลาวโดย
การใชเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธซึ่งสวนใหญเปนสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อใชในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุขอ 12)

 26.2 ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
  บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ซ่ึงเกดิจากเงินกูยมืท่ีเปนเงินตราตางประเทศ บรษัิทไดทําสญัญาแลก

เปลีย่นเงนิตราตางประเทศตามระยะเวลาถึงกําหนดชาํระของสญัญากูยมื เพือ่ปองกนัความเสีย่งของหน้ีสนิทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (ดู
หมายเหตุขอ 12)

 26.3 ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
  ความเสีย่งทางดานสนิเชือ่ คอื ความเสีย่งทีล่กูคาหรอืคูสญัญาไมสามารถชาํระหนีแ้กบรษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลงไวเมือ่ครบกาํหนด 

ฝายบรหิารไดกาํหนดนโยบายทางดานสนิเชือ่เพือ่ควบคมุความเสีย่งทางดานสนิเชือ่โดยมกีระบวนการในการตรวจสอบความถกูตองของขอมลูทีร่ดักมุ
เพือ่ปองกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกิดขึน้ โดยกําหนดใหพนักงานอนุมตัสินิเช่ือจะตองตรวจสอบขอมลูท่ีไดรบัจากลกูคาและจากรานคูคาโดยทาํการ
ตรวจสอบจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันที่
รายงาน

 26.4 ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
  บรษิทัมกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลองโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพยีงพอตอ

การดําเนินงานของบริษัทและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 26.5 มูลคายุติธรรม
  ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม ดังนั้นมูลคายุติธรรมที่

ประมาณขึ้นท่ีเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงชี้ถึงจํานวนเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน การใชขอ
สมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธกีารประมาณที่แตกตางกนัอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคญัตอมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใชวธิีการและ
ขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะสั้นถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดเมื่อ
ทวงถามถึงภายในหนึ่งป

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท และการจัดลําดับชั้นมูลคายุติธรรม แสดงดังตารางตอไปนี้

หนวย : พันบาท

ณ 31 ธันวาคม 2561 ลําดับชั้น ณ 31 ธันวาคม 2560 ลําดับชั้น เทคนิคการประเมินมูลคา

มูลคา

ตามบัญชี

มูลคา

ยุติธรรม

มูลคา

ยุติธรรม

มูลคา

ตามบัญชี

มูลคา

ยุติธรรม

มูลคา

ยุติธรรม

และขอมูลที่ใชในการวัด

มูลคายุติธรรม

สินทรัพย

ลกูหนีเ้งินใหกูยืม 50,813,397 72,468,073 3 48,135,004 67,839,431 3 คดิลดกระแสเงนิสดทีค่าดวาจะไดรบั

ในอนาคต โดยคํานึงถึงเงินตนและ

ดอกเบีย้ทีค่าดวาจะเรยีกเกบ็ชําระได

และคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนที่

ไมมีความเสี่ยง (Risk-free rate)

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - 3 - - 3 ราคา Over-the-counter
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Financial liabilities

Long-term borrowings 

from financial 

Institutions

10,493,596 10,347,910 3 11,694,598 11,364,966 3 Discounting expected future cash 

flows by over-the-counter interest 

rate as of the last working day of 

the reporting period

Debentures  15,580,334 15,605,085 3 16,065,015 16,309,152 3 Discounting expected future 

cash flows by yield rates of the 

last working day of the reporting 

period as quoted by the Thai Bond 

Market Association or over the 

counter quoted price including 

transaction cost

Derivative liabilities - 389,016 3 - 628,279 3 Over-the-counter quoted price

 27. COMMITMENTS WITH NON-RELATED PARTIES
Commitments with non-related parties as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Unit : Thousand Baht

2018 2017

Capital commitments

Software 3,290 1,956

Furniture & fixture and equipment 1,326 -

Total 4,616 1,956

Non-cancellable operating lease commitments

Within one year 185,357 233,792

After one year but within five years 82,768 179,334

Total 268,125 413,126

The Company entered into several lease agreements covering office premises, vehicles and computer equipment for periods 
from one to four years. In consideration thereof, the Company is committed to pay rental fee at various annual rental rates as specified 
in the agreements.

 28. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were approved for issuing by the Board of Directors of the Company on February 14, 2019.
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หนี้สิน

เงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงิน

10,493,596 10,347,910 3 11,694,598 11,364,966 3 คิดลดกระแสเงินในอนาคตโดย

อัตราดอกเบี้ย Over-the-counter 

ณ วนัทาํการสดุทายของรอบระยะเวลา

รายงาน

หุนกู  15,580,334 15,605,085 3 16,065,015 16,309,152 3 คิดลดกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอตัรา

ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ สิน้วนัทาํการ

สุดทายของรอบระยะเวลารายงาน 

หรือราคา Over-the-counter รวมถงึ

ตนทนุการทํารายการ

หนี้สินตราสารอนุพันธ - 389,016 3 - 628,279 3 ราคา Over-the-counter

 27. ภาระผกูพันกบับุคคลหรอืกจิการที่ไมเกีย่วของกนั
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

2561 2560

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 3,290 1,956

เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน 1,326 -

รวม 4,616 1,956

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได

ภายในหนึ่งป 185,357 233,792

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 82,768 179,334

รวม 268,125 413,126

บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ทําการสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณคอมพิวเตอรหลายฉบับเปนระยะเวลาตั้งแตหนึ่งถึงสี่ป ในการนี้ บริษัท
ผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอัตราคาเชาตอปที่แตกตางกันตามที่ระบุในสัญญา

 28. การอนุมัติงบการเงนิ
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562
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 Group 1 : Branches (Full Branch / Apply Channel)
1 Amata City No. 333/129 Moo 3, Borwin, Sriracha, Chonburi 20230
2 Amata Nakorn No. 700/17 Moo 1, Amata Financial Complex Building, Bangna-Trad K.M. 57 Road, Klong Tamru, Muang, Chonburi 20000
3 Ayutthaya No. 126 Moo 3, Ayutthaya City Park, 2nd Floor Room No.F-22, Asia Road, Klong Suan Plu, Phra Nakhon Sri Ayutthaya, 

Phra Nakhon Sri Ayutthaya 13000
4 Ayutthaya 2 No. 303/8 Rojana Road, Samruan, Bangpa-In, Phra Nakorn Sri Ayutthaya 13160
5 Big C Amnatcharoen1) No. 477 Moo 7, Big C Supercenter Amnatcharoen, G Floor Room No.GCN021, Boong, Muang, Amnatcharoen 37000
6 Big C Angthong1) No. 24 Big C Supercenter Angthong, G Floor Room No.GCN073, GCN067, Pho Praya-Tharuea Road, Phosa, Muang, 

Angthong 14000
7 Big C Aomyai1) No. 17/17 Moo 8, Big C Supercenter Aomyai, G Floor Room No.GCN040, Aomyai, Sam Phran, Nakhon Pathom 73160
8 Big C Bangphli No. 89 Moo 9, Big C Supercenter Bangphli, 2nd Floor Room No.2BB001-001/1, Thaeparak Road, Bangphli-Yai, Bangphli, 

Samutprakarn 10540
9 Big C Buriram No. 150 Moo 7, Big C Supercenter Buriram, 7 1st Floor Room No.GCR143, Esan, Muang, Buriram 31000

10 Big C Chaengwattana No. 96 Moo 1, Big C Supercenter Chaengwattana, 1st Floor Room No.GCR128/1B, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
11 Big C Chachoengsao2 No. 28/73 Big C Supercenter Chachoengsao2, 1st Floor Room.GCR120, New Sri Sotorn Road, Na-Muang, Muang, 

Chachoengsao 24000
12 Big C Extra Hatyai No. 667 Big C Extra Hatyai, 1st Floor Room No.GCR112, Petchkasem Road, Hadyai, Songkhla 90110
13 Big C Hua Mark No. 177 Big C Supercenter Hua Mark, Room No.G14, Ramkamheang Road, Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240
14 Big C Kalasin No. 101/2-3 Big C Supercenter Kalasin, G Floor Room No.GCR111, Theenanon Road, Kalasin, Muang Kalasin, Kalasin 46000
15 Big C Kamphaengphet No. 613/1 Big C Supercenter Kamphaengphet, 2nd Floor Room No.2CR208-209, Charoensuk Road, Nai Muang, 

Muang, Kamphaengphet 62000 
16 Big C Khonkaen No. 290/1 Moo 17, Big C Supercenter Khon Kaen, Room No.2GCR 207, Nai Muang, Muang, Khon Kaen 40000
17 Big C Lampang No. 65 Big C Supercenter Lampang, 2nd Floor Room No.2CR203/2, Highway Lampang-Ngaw Road, Sob-Tui, Muang Lampang, 

Lampang 52100
18 Big C Lamphun No. 200 Moo 4, Big C Supercenter Lamphun, 1st Floor Room No.GCR1130, Chiang Mai-Lampang Super Highway Road, 

Ban Klang, Muang, Lamphun 5100
19 Big C Lopburi No. 2 Moo 1, Big C Supercenter Lopburi, 2nd Floor Room No.2CR228-229, Tha Sala, Muang Lopburi, Lopburi 15000 
20 Big C Mahachai No. 79 Moo 8, Big C Supercenter Mahachai, 1st Floor Room No.GCR148/2, Satthakit 1 Road, Tasai, Muang Samutsakorn, 

Samutsakhon 74000
21 Big C Nan1) No. 708 Moo 4, Big C Supercenter Nan, Room No.GCN056, Chaisathan, Muang, Nan 55000
22 Big C Nakhon Pathom1) No. 754 Big C Supercenter Nakhon Pathom, 2nd Floor Room No.2CR207, Petchkasem Road, Huai Chorakhe, Muang, 

Nakhon Pathom 73000 
23 Big C Nakornpanom No. 9/2 Big C Supercenter Nakornpanom, Room No.GCR117, Soi Ruammit, Nitayo Road, Nongyat, Muang, Nakhonpanom 48000
24 Big C Pattaya No. 565/41 Moo 10, Big C Supercenter Pattaya, Room No.GCR101/2-3, Nongprue, Bang Lamung, Chonburi 20150
25 Big C Phitsanulok No. 939 Big C Supercenter Phitsanulok, 2nd Floor Room No.2CR223, Phichaisongkram Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000 
26 Big C Ratchadamri No. 97/11 Big C Supercenter Ratchadamri, 3rd Floor Room No.3CR314, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
27 Big C Ranong1) No. 666/1 Moo 4, Big C Supercenter Ranong, Room No.GCR110, Bang-Non, Muang, Ranong 85000
28 Big C Roi-Et No. 320 Moo 10, Big C Supercenter Roi-Et, 1st Floor Room No.GCR112, Nuea Muang, Muang, Roi-Et 45000
29 Big C Sakaew1) No. 352 Big C Supercenter Srakaew, Room No.GCR113, Suwannasorn Road, Muang, Srakaew 27000
30 Big C Samui No. 129/19 Moo 1, Big C Supercenter Samui, Room. No.2CR209, Bor Phut, Koh Samui, Suratthani 84320
31 Big C Samutprakan No. 498/1 Big C Supercenter Samutprakan, 2nd Floor Room No.2CR216, Sukumvit Road, Pak Num, Muang, Samutprakan 10270
32 Big C Sukhothai No. 68 Moo 2, Big C Supercenter Sukhothai, 1st Floor Room No.GCR120, Ban Kluay, Muang, Sukhothai 64000
33 Big C Surat Thani No. 130 Big C Supercenter Surat Thani,1st Floor Room No.GCR002, Bang Kung, Muang, Surat Thani 84000
34 Big C Tak1) No. 18/3 Big C Supercenter Tak, G-IN Floor Room No.GBB003, Phaholyothin Road, Rahang, Muang, Tak 63000
35 Big C Udonthani1) No. 415 Moo 3, Big C Supercenter Udonthani, 2nd Floor Room No.2CR217, Nityo Road, Makkheang, Muang, Udon Thani 41000
36 Big C Wongsawang No. 888 Big C Supercenter Wongsawang, 2nd Floor Room No.A206, Wongsawang Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800
37 Big C Yasothorn No. 323 Moo 2, Big C Supercenter Yasothorn, Room No.GCR116/2, Chaeng Sanit Road, Samran, Muang, Yasothorn 35000
38 Central Bangna1) No. 587, 589 Central Plaza Bangna, 4th Floor Room No.K401, Theparat Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
39 Central Chaengwattana1) No. 99, 99/9 Moo 2, Central Plaza Chaengwattana, 4th Floor Room No.K401, Chaengwattana Road, Bangtalad, Pakkret, 

Nonthaburi 11120
40 Central Festival Phuket No. 74-75 Moo 5, Central Festival Phuket, 2nd Floor Room No.TC-021B, Vichit Songkram Road, Vichit, Muang, Phuket 83000 
41 Central Khonkaen No. 99 Central Plaza Khonkaen, 3rd Floor Room No.350, Srijan Road, Nai Muang, Muang, Khonkaen 40000
42 Central Pinklao1) No. 7/222 Central Plaza Pinklao, 4th Floor Room No.428, Baromrajchonnanee Road, Arunammarin, Bangkok-Noi, Bangkok 10700
43 Central Rama II1) No. 160 Central Plaza Rama 2, G Floor Room No.KG15/1, Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhuntean, Bangkok 10150
44 Central Rama III No. 79 Central Plaza Rama 3, 4th Floor Room No.430/2, Sathupradit Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
45 Central Ramindra No. 109/10 Moo 3, Central Plaza Ramindra, 2nd Floor Room No.202, Ramindra Road, Anusaowari, Bangkhen, Bangkok 10220
46 Central Ubonratchatani1) No. 311 Moo 7, Central Plaza Ubonratchathani, 3rd Floor Room No.K308, Chaeramae, Muang, Ubonratchathani 34000
47 Central Westgate No. 199,199/1,199/2, Moo 6, Central Westgate, 3rd Floor Room No.332, Saothonghin, Bangyai, Nonthaburi 11140
48 Century The Movie Plaza1) No. 15 Century The Movie Plaza, 3rd Floor Room No.306, Phayathai Road, Phayathai, Rajthaewee, Bangkok 10400
49 Chaiyaphum No. 171/25-26, Sanambin Road, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum 36000
50 Chiang Rai No. 191-2 Thanalai Road, Vieng, Muang, Chiang Rai 57000
51 Chiang Mai Central Airport No. 2 Central Plaza Chiang Mai Airport, 3rd Floor Room No.F-02, Mahidol Road, Haiya, Muang, Chiang Mai, 50100
52 Chiang Mai Sahasriphum No. 248/4 Sahasriphum Place, Maneenopparat Road, Sriphum, Muang, Chiang Mai 50200
53 Chumphorn No. 25/53 Kromaluang Chumphorn Road, Tha Taphao, Muang, Chumphorn 86000
54 Fashion Island No. 587, 589, 589/7-9 Fashion Island, 1st Floor Room No.S15A, Ramindra Road, Kannayao, Kannayao, Bangkok 10230
55 Future Park Rangsit No. 94 Future Park Rangsit Branch, 2nd Floor Room No.PLZ.2.SHP022, Phaholyothin Road, Prachatipat, Thanyaburi, 

Pathumtani 12130

Address of Branches
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 กลุมที่ 1 : สาขา (รูปแบบ Full Branch / รูปแบบ Apply Channel)
1 อมตะ ซิตี้ เลขที่ 333/129 หมูที่ 3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

2 อมตะนคร เลขที่ 700/17 หมูที่ 1 อาคาร Amata Financial Complex ถ.บางนา - ตราด กิโลเมตรที่ 57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

3 อยุธยา เลขที่ 126 หมูที่ 3 ศูนยการคาอยุธยาซิตี้พารค หองเลขที่ F-22 ชั้น 2 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

4 อยุธยา 2 เลขที่ 303/8 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

5 บิ๊กซี อํานาจเจริญ1) เลขที่ 477 หมูที่ 7 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาอํานาจเจริญ หองเลขที่ GCN021 ชั้น G ต.บุง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000

6 บิ๊กซี อางทอง1) เลขที่ 24 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาอางทอง หองเลขที่ GCN073, GCN067 ชั้น G ถ.โพธิ์พระยา - ทาเรือ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง 14000

7 บิ๊กซี ออมใหญ1) เลขที่ 17/17 หมูที่ 8 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาออมใหญ หองเลขที่ GCN040 ชั้น G ต.ออมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

8 บิ๊กซี บางพลี เลขที่ 89 หมูที่ 9 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร บางพลี หองเลขที่ 2BB001 - 2BB001/1 ชั้น 2 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

9 บิ๊กซี บุรีรัมย เลขที่ 150 หมูที่ 7 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร บุรีรัมย หองเลขที่ GCR143 ชั้น 1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000

10 บิ๊กซี แจงวัฒนะ เลขที่ 96 หมูที่ 1 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาแจงวัฒนะ ชั้น 1 หองเลขที่ GCR128/1B แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

11 บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 เลขที่ 28/73 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาฉะเชิงเทรา 2 หองเลขที่ GCR120 ชั้น 1 ถ.ศรีโสธรตัดใหม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

12 บิ๊กซี เอ็กซตรา หาดใหญ เลขที่ 677 บิ๊กซี เอ็กซตรา หาดใหญ ชั้น 1 หองเลขที่ GCR112 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

13 บิ๊กซีหัวหมาก เลขที่ 177 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร หัวหมาก หองเลขที่ G14 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

14 บิ๊กซี กาฬสินธุ เลขที่ 101/2-3 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขากาฬสินธุ หองเลขที่ GCR111 ถ.ถีนานนท ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000

15 บิ๊กซี กําแพงเพชร เลขที่ 613/1 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขากําแพงเพชร ชั้น 2 หองเลขที่ 2CR208 - 209 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000

16 บิ๊กซี ขอนแกน เลขที่ 290/1 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาขอนแกน หองเลขที่ 2GCR-207 หมู 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

17 บิ๊กซี ลําปาง เลขที่ 65 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาลําปาง ชั้น 2 หองเลขที่ 2CR203/2 ถ.ไฮเวยลําปาง - งาว ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง 52100

18 บิ๊กซี ลําพูน เลขที่ 200 หมู 4 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาลําพูน ชั้น 1 หองเลขที่ GCR1130 ถ.ซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม - ลําปาง ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

19 บิ๊กซี ลพบุรี เลขที่ 2 หมู 1 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาลพบุรี ชั้น 2 หองเลขที่ 2CR228-229 ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

20 บิ๊กซี มหาชัย เลขที่ 79 หมู 8 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขามหาชัย ชั้น 1 หองเลขที่ GCR148/2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ทาทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

21 บิ๊กซี นาน1) เลขที่ 708 หมู 4 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขานาน หองเลขที่ GCN056 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.นาน 55000

22 บิ๊กซี นครปฐม1) เลขที่ 754 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขานครปฐม ชั้น 2 หองเลขที่ 2CR207 ถ.เพชรเกษม ต.หวยจรเข อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

23 บิ๊กซี นครพนม เลขที่ 9/2 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขานครพนม หองเลขที่ GCR117 ซ.รวมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

24 บิ๊กซี พัทยา เลขที่ 565/41 หมูที่ 10 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาพัทยา หองเลขที่ GCR101/2-3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

25 บิ๊กซี พิษณุโลก เลขที่ 939 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาพิษณุโลก ชั้น 2 หอง 2CR223 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

26 บิ๊กซี ราชดําริ เลขที่ 97/11 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาราชดําริ ชั้น 3 หองเลขที่ 3CR314 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

27 บิ๊กซี ระนอง1) เลขที่ 666/1 หมูที่ 4 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาระนอง หอง GCR110 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000

28 บิ๊กซี รอยเอ็ด เลขที่ 320 หมูที่ 10 บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขารอยเอ็ด ชั้น 1 หองเลขที่ GCR 112 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000

29 บิ๊กซี สระแกว1) เลขที่ 352 บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาสระแกว หองเลขที่ GCR113 ถ.สุวรรณศร ต.สระแกว อ.เมือง จ.สระแกว 27000

30 บิ๊กซี สมุย เลขที่ 129/19 หมูที่ 1 บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาสุมย หองเลขที่ 2CR209 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84320

31 บิ๊กซี สมุทรปราการ เลขที่ 498/1 บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาสมุทรปราการ ชั้น 2 หองเลขที่ 2CR216 ถ.สุขุมวิท ต.ปากนํ้า อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10270

32 บิ๊กซี สุโขทัย เลขที่ 68 หมูที่ 2 บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาสุโขทัย ชั้น 1 หองเลขที่ GCR120 ต.บานกลวย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

33 บิ๊กซี สุราษฎรธานี เลขที่ 130 หมูที่ 1 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสุราษฎรธานี ชั้น 1 หองเลขที่ GCR102 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

34 บิ๊กซี ตาก1) เลขที่ 18/3 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาตาก ชั้น G-IN หองเลขที่ GBB003 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000

35 บิ๊กซี อุดรธานี1) เลขที่ 415 หมูที่ 3 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาอุดรธานี ชั้น 2 หองเลขที่ 2CR217 ถ.นิตโย ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

36 บิ๊กซี วงศสวาง เลขที่ 888 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาวงศสวาง ชั้น 2 หองเลขที่ A206 ถนนวงศสวาง แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

37 บิ๊กซี ยโสธร เลขที่ 323 หมูที่ 2 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขายโสธร หองเลขที่ GCR116/2 ถ.แจงสนิท ต.สําราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

38 เซ็นทรัล บางนา1) เลขที่ 587 589 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น 4 หองเลขที่ K401 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

39 เซ็นทรัล แจงวัฒนะ1) เลขที่ 99 99/9 หมูที่ 2 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ ชั้น 4 หอง K401 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

40 เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เลขที่ 74-75 หมูที่ 5 ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 หองTC-021B ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

41 เซ็นทรัล ขอนแกน เลขที่ 99 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ชั้น 3 หอง 350 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

42 เซ็นทรัล ปนเกลา1) เลขที่ 7/222 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ชั้น 4 หองเลขที่ 428 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700

43 เซ็นทรัล พระราม 2 1) เลขที่ 160 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชั้น G หองเลขที่ KG15/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

44 เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่ 79 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ชั้น 4 หอง 430/2 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

45 เซ็นทรัล รามอินทรา เลขที่ 109/10 หมูทื่ 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ชั้น 2 หองเลขที่ 202 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

46 เซ็นทรัล อุบลราชธานี 1) เลขที่ 311 หมูที่ 7 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ชั้น 3 หองเลขที่ K308 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

47 เซ็นทรัลเวสตเกต เลขที่ 199,199/1,199/2 หมูที่ 6 ชั้น 3 หองเลขที่ 332 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

48 เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซา1) เลขที่ 15 อาคารเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซา ชั้น 3 หองเลขที่ 306 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

49 ชัยภูมิ เลขที่ 171/25-26 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

50 เชียงราย เลขที่ 191-2 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

51 เชียงใหม เซ็นทรัล แอรพอรต เลขที่ 2 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต ชั้น 3 หองเอฟ - 02 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100

52 เชียงใหม สหศรีภูมิ เลขที่ 248/4 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

53 ชุมพร เลขที่ 25/53 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

54 แฟชั่น ไอสแลนด เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ศูนยการคาแฟชั่นไอสสแลนด ชั้น 1 หองเลขที่ S15A ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

55 ฟวเจอร พารค รังสิต เลขที่ 94 ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต ชั้น 2 หองเลขที่ PLZ.2.SHP022 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

56 กาญจนบุรี เลขที่ 160/19 ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

57 เลย เลขที่ 25/19 ถ.รวมใจ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000

58 โลตัส บึงกาฬ1) เลขที่ 461 หมูที่ 1 ศูนยการคาเทสโก โลตัส สาขาบึงกาฬ ชั้น 1 หองเลขที่ 119 ถ.บึงกาฬ - นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

ที่อยู�สาขาธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู�บริโภค
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56 Kanchanaburi No. 160/19, Sangchootoe Road, Baan Nua, Muang, Kanchanaburi 71000
57 Loei No. 25/19 Ruamchai Road, Kudpong, Muang, Loei 42000
58 Lotus Buengkan1) No. 461 Moo 1, Testco Lotus Buengkan, 1st Floor Room No.119, Buengkan-Nakhonpanom Road, Bueangkan, Muang, 

Buengkan 38000
59 Lotus Krabi No. 191 Moo 12, Testco Lotus Krabi, 2nd Floor Room No.P09P2057, Petchkasem Road, Krabi Noi, Muang, Krabi 81000
60 Lotus Nongbualampu1) No. 36 Moo 2, Testco Lotus Nongbualampu, 1st Floor Room No.5109PG22, Lampu, Muang Nongbualampu, Nongbualampu 39000
61 Lotus Phatthalung1) No. 155 Moo 2, Testco Lotus Phatthalung, 1st Floor, Petchkasem Road, Khao Chiak, Muang , Phatthalung 93000
62 Lotus Suphanburi1) No. 293 Moo 5, Testco Lotus Suphunburi, 1st Floor Room No.007PG002, Suphanburi-Chainat road, Tha Rahat, Muang, 

Suphanburi 72000
63 Mahasarakham No. 76/1-7 Seamthai Complex 1st Floor Room No.R148, Nakorn Sawan Road, Talad, Muang Mahasarakham, Mahasarakham 44000
64 Market Village Hua Hin No. 234/1 Market Village Hua Hin, 3rd Floor Room No.S318, Petchkasem Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuab Khiri Khan 77110
65 Market Village Suvarnbhumi No. 99/29 Moo 1, Market Village Suvarnbhumi, 3rd Floor Room No.R306, Rachatewa, Bangplee, Samutprakarn 10540
66 MRT Sukhumvit1) MRT Sukumvit Unit No.25, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
67 Nakhon Si Thamarat No. 89/201 Robinson Nakhon Si Thammarat, 2nd Floor Room No.211, Pattanakarn Koo Khwang Road, Khlang, Muang, 

Nakorn Sri Thammarat 80000
68 Nakornsawan No. 313/18 Sawanvitee Road, Pak Nampo, Muang, Nakhon Sawan 60000 
69 Nong Kai No. 305 Moo 10, Asawann Shopping Complex 1 Nong Kai, 1st Floor Room No.Lock O-1, O-2, Mitrapharp Road, Pho Chai, 

Muang, Nong Kai 43000 
70 Phetchabun No. 2 Ketpanya Road, Nai Muang, Muang, Phetchabun 67000
71 Phrae No. 6/22 Yantrakij Kosol Road, Nai Viang, Muang, Phrae 54000
72 Prachinburi No. 207/3 Moo 2, Tha Toom, Sri Mahapho, Prachinburi 25140
73 Rayong No. 272/6 Sukhumvit Road, Choengnern, Muang, Rayong 21000
74 Robinson Chanthaburi No. 22/107 Robinson Chanthaguri, BF Floor Room No.BF-B-29, Phinsarn Road, Chantanimit, Muang, Chanthaburi 22000
75 Robinson Mukdahan1) No. 99/11 Robinson Mukdahan, 2F Floor Room No.RMH-SA-228, Chayangkoon Road, Mukdahan, Muang, Mukdahan 49000
76 Robinson Phetchaburi1) No. 162 Moo 1, Robinson Phetchaburi, 2F Floor Room No.TBC, Samo phlue, Ban Lat, Phetchaburi 76150
77 Robinson Ratchaburi No. 265 Robinson Ratchaburi, 1F Floor Room No.105/1, Sri Suriyawong Road, Na-Muang, Muang, Ratchaburi 70000
78 Sakon Nakhon No. 1898/11 Rathpattana Road, That Choeng Chum, Muang, Sakon Nakhon 47000
79 Saraburi No. 179/5 Suk Anan Park Department Store, 1st Floor, Room No.PZ12-001/B, Sud Buntad Road, Pak Priew, Muang, Saraburi 18000
80 Seacon Square No. 55 Seacon Square, 3rd Floor Room No.3057E, Srinakarin Road, Nongbon, Pravej, Bangkok 10250
81 Silom No. 144/2, Silom Road Soi 10, Surawongse, Bangrak, Bangkok 10500
82 Singburi No. 910 Chaisaeng Department Store,1st Floor Room No.CS4, Khunsawan Road, Bangphutsa, Muang, Singburi 16000
83 Sriracha1) No. 135/99 Tuk Com Building, G Floor Room No.G04/1, Sukhumvit Road, Sriracha, Chonburi 20110
84 Sriracha 2 No. 9 Sriracha Nakorn Soi 2 Road, Sriracha, Chonburi 20110
85 Surin No. 726, Lak Muang Road, Nai Muang, Muang, Surin 32000
86 Terminal 21 Korat No. 99 Terminal 21 Korat, 2nd Floor Room No.2039, Mitrapharp-Nong Kai Road, Nai Muang, Muang, Nakorn Ratchasrima 30000
87 The Mall Bangkae No. 518 Moo 1, The Mall Bangkae, 3rd Floor Room No.3S-L7, Petchakasam Road, Bangkae Nuea, Bangkae, Bangkok 10160
88 The Mall Bangkapi No. 3522 The Mall Bangkapi, 3rd Floor Room No.3A-C10-11, 3S-C12-13,3S-C9B, Ladprao Road, Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240
89 The Mall Korat No. 1242/2 The Mall Korat, 3rd Floor Room No.3S-23A, Mitrapharp Road, Nai Muang, Muang, Nakorn Ratchasrima 30000
90 The Mall Ngamwongwan No. 30 39-50 The Mall Ngamwongwan, 3rd Floor Room No.3A - L15A, Ngamwongwan Road, Bangkhen, Muang, Nontaburi, 11000
91 The Mall Tha Phra No. 129 The Mall Tha phra, 3rd Floor Room No.3B-R6, Ratchadapisek (Thaphra-Taksin) Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600
92 Tops Plaza Phayao No. 500 Moo 12, Tops Plaza Phayao, 1st Floor Room No.RT-133/2, Thawangthong, Muang, Phayao 56000
93 Tops Plaza Phitchit1) No. 332 Moo 3, Tops Plaza Phitchit, 1st Floor Room No.RI116, KhlongKhachen, Muang, Phitchit 66000
94 Trang No. 74/17, Ratsada Road, Tab Thiang, Muang, Trang 92000
95 Ubon Ratchathani No. 303 Khuen Thani Road, Nai Muang, Muang, Ubon Ratchathani 34000 
96 Udon Thani No. 99/9 UD TOWN Udon Thani, Room No.N101-N102, Thongyai Road, Makkheang, Muang, Udon Thani 41000
97 Uttaradit No. 1/56-57 Samran Ruen Road, Tha It, Muang, Uttaradit 53000
98 Union Mall1) No. 54 Union Mall, F2 Floor Room No.F2S-04, 05, Soi Ladprao 1, Ladprao Road, Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900
99 Yes Bangpli No. 201 Moo 1, Yes Bangpli, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10540 

 Group 2 : Operation Center
100 Muang Thai-Phatra Complex 

(Office 1) 2)
No. 252/246 Plaza Building, 4th Floor, Muangthai-Phatra Complex, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310

 Group 3 : Sales Office
101 Center Point Bang Yai (Office)2) No. 1/2 Center Point Bangyai, Room No.109, Talingchan-Suphanburi Road, Saothonghin, Bang-Yai, Nonthaburi 11140
102 Jasmine International Tower 

(Office)2)
No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower, 26 Floor Room No.2603B, Chaengwattana Road, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120

103 Jitt-Uthai Ramkhamhang 
Building (Office)2)

No. 615 Jitt-Uthai Ramkhamhaeng Building, 3rd Floor Room No.E, Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240

104 Korat (Office)2) No. 230/1 Mitrapharp-Nong kai Road, Nai Muang, Muang, Nakhon Ratchasrima 30000
105 Phuket (Office)2) No. 16/178 Moo 2, Phuket Villa Kathu Project 3, Kathu, Phuket 83120
106 Songkla (Office)2) No. 1/14 Suwanwong Road, Hat Yai, Songkhla 90110
107 The Bright Rama 2 (Office)2) No. 15/9 The Bright Rama 2, 3rd Floor Room No.B310, Rama 2 Road, Thakham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150

Remark:
1) Not provide a service of payment counter.
2) Not provide any service to customers.
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59 โลตัส กระบี่ เลขที่ 191 หมูที่ 12 ศูนยการคาเทสโก โลตัส สาขากระบี่ ชั้น 2 หองเลขที่ P09P2057 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

60 โลตัส หนองบัวลําภู1) เลขที่ 36 หมูที่ 2 ศูนยการคาเทสโก โลตัส สาขาหนองบัวลําภู หองเลขที่ 5109PG22 ชั้น 1 ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000

61 โลตัส พัทลุง1) เลขที่ 155 หมู 2 ศูนยการคาเทสโก โลตัส สาขาพัทลุง ชั้น 1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

62 โลตัส สุพรรณบุรี1) เลขที่ 293 หมู 5 ศูนยการคาเทสโกโลตัส สาขาสุพรรณบุรี ชั้น 1 หอง 007PG002 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ต.ทาระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 

63 มหาสารคาม เลขที่ 76/1-7 ศูนยการคาเสริมไทยคอมเพล็กซ ชั้น 1 หองเลขที่ R148 ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

64 มารเก็ต วิลเลจ หัวหิน เลขที่ 234/1 ศูนยการคามารเก็ต วิลเลจ หัวหิน ชั้น 3 หอง S318 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110

65 มารเก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ เลขที่ 99/29 หมูที่ 1 ศูนยการคามารเก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 3 หองเลขที่ R306 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

66 สถานีรถไฟฟาใตดิน สุขุมวิท1) สถานีรถไฟฟาใตดิน สุขุมวิท ยูนิตที่ 25 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

67 นครศรีธรรมราช เลขที่ 89/201 หางสรรพสินคาโรบินสัน สาขานครศรีธรรมราช ชั้น 2 หองเลขที่ 211 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

68 นครสวรรค เลขที่ 313/18 ถ.สวรรควิถี ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000

69 หนองคาย เลขที่ 305 หมูที่ 10 อัศวรรณชอปปงคอมเพลกซ 1 ชั้น 1 หองเลขที่ O-1, O-2 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 

70 เพชรบูรณ เลขที่ 2 ถ.เกตุปญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000

71 แพร เลขที่ 6/22 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร 54000

72 ปราจีนบุรี เลขที่ 207/3 หมูที่ 2 ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

73 ระยอง เลขที่ 272/6 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

74 โรบินสัน จันทบุรี เลขที่ 22/107 หางสรรพสินคาโรบินสัน สาขานครจันทบุรี ชั้น BF หองเลขที่ BF-B-29 ถ.ภิญญสาสน ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

75 โรบินสัน มุกดาหาร1) เลขที่ 99/11 หางสรรพสินคาโรบินสัน สาขามุกดาหาร ชั้น 2F หองเลขที่ RMH-2F-SA-228 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

76 โรบินสัน เพชรบุรี1) เลขที่ 162 หมูที่ 1 หางสรรพสินคาโรบินสัน สาขาเพชรบุรี ชั้น 2F หอง TBC ต.สมอพลือ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 76150

77 โรบินสัน ราชบุรี เลขที่ 265 หางสรรพสินคาโรบินสัน สาขาราชบุรี ชั้น 1F หองเลขที่ 105/1 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

78 สกลนคร เลขที่ 1898/11 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

79 สระบุรี เลขที่ 179/5 หางสรรพสินคา สุขอนันต ปารค ชั้น 1 หองเลขที่ PZ12-001/B ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

80 ซีคอน สแควร เลขที่ 55 หางสรรพสินคาซีคอน สแควร ชั้น 3 หองเลขที่ 3057E ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

81 สีลม เลขที่ 144/2 ถนนสีลม ซอย 10 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

82 สิงหบุรี เลขที่ 910 ไชยแสง ดีพารทเมนท สโตร ชั้น 1 หองเลขที่ CS4 ถ.ขุนสวรรค ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000

83 ศรีราชา1) เลขที่ 135/99 ศูนยการคาตึกคอม ชั้น G หองเลขที่ G04/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

84 ศรีราชา 2 เลขที่ 9 ถ.ศรีราชานคร ซอย 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

85 สุรินทร เลขที่ 726 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000

86 เทอรมินอล 21 โคราช เลขที่ 99 ศูนยการคาเทอรมินอล 21 โคราช ชั้น 2 หองเลขที่ 2039 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

87 เดอะมอลล บางแค เลขที่ 518 หมูที่ 1 ศูนยการคาเดอะมอลล สาขาบางแค ชั้น 3 หองเลขที่ 3S-L7 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

88 เดอะมอลล บางกะป เลขที่ 3522 ศูนยการคาเดอะมอลล สาขาบางกะป ชั้น 3 หองเลขที่ 3A-C10-11, 3S-C12-13,3S-C9B ถนนลาดพราวแขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10240

89 เดอะมอลล โคราช เลขที่ 1242/2 ศูนยการคาเดอะมอลล สาขาโคราช ชั้น 3 หองเลขที่ 3S-23A ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

90 เดอะมอลล งามวงศวาน เลขที่ 30/39-50 ศูนยการคาเดอะมอลล สาขางามวงศวาน ชั้น 3 หองเลขที่ 3A - L15A ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

91 เดอะมอลล ทาพระ เลขที่ 129 ศูนยการคาเดอะมอลล สาขาทาพระ ชั้น 3 หองเลขที่ 3B-R6 ถ.รัชดาภิเษก (ทาพระ - ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

92 ท็อปส พลาซา พะเยา เลขที่ 500 หมูที่ 12 ท็อปส พลาซา สาขาพะเยา ชั้น 1 หองเลขที่ RT-133/2 ต.ทาวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

93 ท็อปส พลาซา พิจิตร1) เลขที่ 332 หมูที่ 3 ท็อปส พลาซา สาขาพิจิตร ชั้น 1 หองเลขที่ RI116 ต.คลองคะเชนทร อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

94 ตรัง เลขที่ 74/17 ซอย 7 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

95 อุบลราชธานี เลขที่ 303 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

96 อุดรธานี เลขที่ 99/9 ศูนยการคายูดี ทาวน หองเลขที่ N101-N102 ถ.ทองใหญ ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

97 อุตรดิตถ เลขที่ 1/56-57 ถ.สําราญรื่น ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000

98 ยูเนี่ยน มอลล 1) เลขที่ 54 ซ.ลาดพราว 1 ศูนยการคายูเนี่ยน มอลล ชั้น F2 หองเลขที่ F2S-04, 05 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

99 เยส บางพลี เลขที่ 201 หมูที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

 ศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อ

100 ศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อ - 
เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ 
(สํานักงาน 1) 2)

หองเลขที่ 252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซา อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 สํานักงานทีมขายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภค 

101 เซ็นเตอรพอยท บางใหญ 
(สํานักงาน)2)

เลขที่ 1/2 หมูที่ 6 เซ็นเตอรพอยท บางใหญ ชั้น 1 หองเลขที่ 109 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

102 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล 
(สํานักงาน)2)

เลขที่ 200 หมูที่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 26 เลขที่หอง 2603B ถ.แจงวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

103 จิตตอุทัย (สํานักงาน)2) เลขที่ 615 อาคารจิตตอุทัย ชั้น 14 หองเลขที่ E ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

104 โคราช (สํานักงาน)2) เลขที่ 230/1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

105 ภูเก็ต (สํานักงาน)2) เลขที่ 16/178 หมูที่ 2 โครงการภูเก็ตวิลลา กะทู 3 ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83120

106 สงขลา (สํานักงาน)2) เลขที่ 1/14 ถ.สุวรรณวงศ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

107 เดอะไบรท พระราม 2 (สํานักงาน)2) เลขที่ 15/9 ศูนยการคาเดอะไบรท พระราม 2 ชั้น 3 หองเลขที่ B310 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเหตุ:
1)ไมมีเคานเตอรรับชําระเงิน
2)ไมรองรับการใหบริการลูกคา
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Fact Sheet
ข�อมูลบริษัทฯ โดยสรุป
(As at 31 December 2018 / ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

Company Name EASY BUY Public Company Limited

ชื่อบริษัท บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

Businesses Consumer Finance
 (Revolving Loan Business and Installment Sales Business)

ประเภทธุรกิจ สินเชื่อเพื่อผูบริโภค

 (สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อเงินผอนชําระ)

Establishment 30 September 1996
วันที่จัดตั้งบริษัท 30 กันยายน 2539

Registration No. 0107548000251
เลขที่จดทะเบียน 0107548000251

Fiscal Year End Date 31 December
รอบปบัญชี 31 ธันวาคม

Number of Registered 6,000 million baht
and Paid-up Shares (600,000,000 shares at 10 Baht par value each)
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 6,000,000,000 บาท

 (600,000,000 หุน ในราคาพาร 10 บาทตอหุน)

Head Office  5th Floor, Sathorn Square Office Tower, 
 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 
 Bangkok 10500 Thailand
 Tel: +66 2684 3333 Fax: +66 2695 0169
 http://www.easybuy.co.th
ที่ตั้งสํานักงานใหญ ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

 โทรศัพท +66 2684 3333 โทรสาร +66 2695 0169

 http://www.easybuy.co.th

ที่ตั้งสํานักงานใหญ ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรที่ตั้งสํานักงานใหญ ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

 โทรศัพท +66 2684 3333 โทรสาร +66 2695 0169 โทรศัพท +66 2684 3333 โทรสาร +66 2695 0169
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บร�ษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร� ออฟฟ�ศ ทาวเวอร�  เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท� : 0-2684-3333 โทรสาร : 0-2695-0298

EASY BUY Public Company Limited
5

th
 Floor, Sathorn Square Office Tower  98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel. : 66-2684-3333 Fax : 66-2695-0298

TOGETHER, LIFE GOES BRIGHTERTOGETHER, LIFE GOES BRIGHTERTOGETHER, LIFE GOES BRIGHTER


