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“เรา บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) 
มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุน
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม”

พันธกิจ

ค่านิยม

ตระหนักและภาคภูมิใจ

สร้างสรรค์และเปิดใจ

ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

เราตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติภารกิจ
และมีความภาคภูมิใจในงานบริการของเราที่สรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม

เราเปิดใจโดยไม่ยึดติดเพื่อรับความคิดเห็นใหม่ๆ จากผู้ร่วมงานทุกระดับ 
เพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนา และนำาเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

เราแสวงหาโอกาสเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
ให้กับลูกค้าของเรา



ตัวเลขทางการเงินที่สำาคัญ

     (หน่วย : ล้านบาท)

 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน   

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (สุทธิ)  48,135.00 50,813.40 53,600.53

รวมสินทรัพย์ 50,511.05 53,068.54 55,340.52

หนี้สินหมุนเวียน 10,316.51 12,271.77 12,933.33

หนี้สินไม่หมุนเวียน 22,123.23 18,760.85 16,591.45

รวมหนี้สิน 32,439.74 31,032.62 29,524.77

ทุนจดทะเบียน 6,000.00 6,000.00 6,000.00

กำาไรสะสม (ขาดทุน) 12,071.31 16,035.92 19,815.74

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,071.31 22,035.92 25,815.74

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

รวมรายได้ 13,531.14 14,551.00 15,436.05

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหาร 3,673.21 3,773.38 3,814.65

หนี้สูญและสำารองหนี้สงสัยจะสูญ 3,930.14 3,918.04 4,253.26

ต้นทุนทางการเงิน 955.53 914.46 817.73

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 4,972.26 5,945.13 6,550.40

กำาไรสุทธิ 3,979.31 4,752.81 5,234.32

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 7.31 7.92 8.72

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ   

อัตราดอกเบี้ยจ่าย* (ร้อยละ) 3.15 3.03 2.85

อัตราส่วนการทำากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 29.41 32.66 33.91

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ)  6.40 6.10 6.17

อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำาระมากกว่า 3 เดือนต่อลูกหนี้ตามสัญญา 2.18 2.08 2.29
สินเชื่อรวม (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนทรัพย์สินเฉลี่ย (ร้อยละ) 8.29 9.18 9.66

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) 24.35 23.70 21.88

หมายเหตุ *อัตราดอกเบ้ียจ่าย = ต้นทุนทางการเงิน / เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ถัวเฉล่ีย



โครงสร้างเงินทุน 

ประวัติการเพิ่มทุน

 วันที่ ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว (บาท) จำานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
    

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 30 กันยายน 2539 120,000,000 12,000,000 10

 11 ตุลาคม 2545 140,000,000 14,000,000 10

 9 พฤษภาคม 2546 185,000,000 18,500,000 10

 24 กันยายน 2546 200,000,000 20,000,000 10

 2 มิถุนายน 2554 300,000,000 30,000,000 10

 2 พฤศจิกายน 2555 3,900,000,000 390,000,000 10

 25 กันยายน 2558 4,500,000,000 450,000,000 10

 17 พฤษภาคม 2560 6,000,000,000 600,000,000 10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 6,000 ล้านบาท เรียกชำาระแล้วท้ังจำานวน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 600  
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้

 บริษัท อาคอม จำากัด 425,999,760 71.0%

 บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จำากัด   150,000,000 25.0%

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 24,000,000 4.0%

 บุคคลอื่นๆ 240 0.0%

	 																																																								รวม		 600,000,000	 100.0%

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เศรษฐกิจโลกในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากความผันผวน 
ทางธุรกิจหลายครั้ง อาทิ ความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน จนนำาไปสู่การเพิ่มมาตรการภาษีนำาเข้าสินค้า
จากจีนบ่อยครั้ง การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจกัร (Brexit) ส่งผลต่อความเชือ่ม่ันด้านการลงทนุในสหราช
อาณาจกัร ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากเหตุชมุนุมประท้วงในฮ่องกง 
ส่งผลต่อภาคธุรกิจการท่องเท่ียว และภาคธุรกิจการส่งออก และ
ข้อพิพาททางการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ จนทำาให้รัฐบาล 
ของท้ัง 2 ประเทศถอดชื่อประเทศตรงข้ามออกจากประเทศคู่ค้า 
ท่ีได้รับสิทธิพิเศษด้านการส่งออก หรือ ”Whitelist” ซ่ึงความ
ผันผวนทางธุรกิจเหล่าน้ีส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุน ความเชื่อม่ัน
ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ ตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ท่ีชะลอตวัลงอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2562 โดยจะเหน็ได้จากค่าเฉล่ีย
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติท่ัวโลก (Global GDP) เติบโต
เพียงร้อยละ 3.1 ในปี 2562 (อ้างอิงจากการวิจัยเศรษฐศาสตร ์
ของ Goldman Sachs วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562) นอกจากนี้
อตัราเงนิเฟ้อในภมิูภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (ASEAN) เพิม่ขึน้
เป็นร้อยละ 2.0 ในเดอืนพฤศจกิายนจากร้อยละ 1.9 ในเดือนตุลาคม 
(อ้างองิจากรายงาน Focus Economics วันท่ี 13 ธนัวาคม 2562) 
โดยสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านราคาท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ในประเทศไทย ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่งผลให้ธนาคารกลาง
ของแต่ละประเทศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินบ่อยครั้ง
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จากเหตุการณ์ข้างต้น ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3  
ของปี 2562 ขยายตัวเพิม่ขึน้เพยีงร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อนหน้า 
(อ้างอิงจากรายงานเศรษฐกิจของสำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562) 
ซึ่งตำ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ และในเดือนพฤศจิกายน มูลค่าการ 
ส่งออกของประเทศไทยปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 7.7 เม่ือ 
เทยีบจากช่วงเดยีวกันกับปีก่อนหน้า (อ้างองิจากรายงานเศรษฐกิจ
และการเงินรายเดือน ของธนาคารแห่งประเทศไทย วันท่ี 30 
ธันวาคม 2562) โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ซ่ึงสอดคล้องกับการนำาเข้าสินค้า 
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลง

เมือ่มองย้อนกลับมาท่ีธรุกิจของเรา ในปี 2562 อตุสาหกรรมการเงนิ
ในประเทศไทยต้องเตรยีมรบัมือกับพระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลบังคับใช ้ในปี 2563 โดยทุกภาคส่วน 
จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ใหม่น้ี เช ่นเดียวกับอีซ่ีบายท่ีต้องเตรียมพร้อมในการปฏิรูป 
การทำางานภายในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

นอกเหนือจากการปรับเปล่ียนวิธีการทำางานให้สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่แล้ว ในปัจจบัุนประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสูส่งัคมดจิทัิล 
ส่งผลให้อตุสาหกรรมการเงนิเริม่ปรบัเปล่ียนกลยทุธ์ทางธรุกิจ โดย
นำาเสนอบริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมุ่งตอบสนองและ
อำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปี 2562  
อีซี่บายได้เพิ่มช่องทางการทำาธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น 
เพื่อรองรับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค 

ในสังคมดิจิทัล ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะเต็มไปด้วยความผันผวน 
ทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำาเนนิ
ธุรกิจ แต่อีซี่บายยังคงดำาเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีผลกำาไรก่อนภาษีเงินได้สุทธิ 6.55  
พนัล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เราจะมุ่งเฟ้นหา
ตลาดใหม่อย่างต่อเนือ่ง เพราะอซีีบ่ายให้ความสำาคญักับการเตบิโต
อย่างยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าและสังคม
ไทย ด้วยการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนแสดง
ความห่วงใย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ไม่เพยีงแต่การให้ความสำาคญักับกลยทุธ์ทางธรุกิจเท่าน้ัน อซีีบ่าย 
ยงัคงใส่ใจกับการเสรมิสร้างพืน้ฐานทรพัยากรบุคคล โดยได้จดัให้
มีหลักสตูรการฝึกอบรมสำาหรบัพนักงานในแต่ละระดับ และพฒันา
พนักงานระดับผู้นำา ซึ่งจะเป็นบุคลากรสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจ 
ในอนาคต ยิ่งไปกว่าน้ัน อีซี่บายยังให้ความสำาคัญกับการสร้าง 
สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดีและมีความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่า
พนักงานของเราทุกคนมีความสุขในการทำางาน ซึ่งจะนำาไปสู่การ
ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สดุท้ายนี ้ในนามของ บรษัิท อซีี ่บาย จำากัด (มหาชน) ผมขอขอบคณุ
ทุกท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุเรามาโดยตลอด และในปี 2563 น้ี อซีีบ่าย
มีความมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลูกค้า ด้วยการบรกิาร
ท่ีน่าเชือ่ถือและมคีวามรบัผิดชอบ ตลอดจนมอบความใส่ใจต่อสงัคม 
ดั่งพันธกิจที่ว่า “เรา บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการ
ดำาเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม”

นายทาเคโอะ โนดะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562 
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายฮิโตชิ โยโกฮามา 
ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายทาเคโอะ เอนโด 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

นายมาซารุ คุโรดะ  
กรรมการ

นายเคอิ อิเคดะ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ 
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายฮิเดกิ ยาบุคาวะ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิทิต สัจจพงษ์  
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์ 
เลขานุการบริษัท
และผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายแผนงาน
และประสานงานองค์กร

นายโยชิโร ยามากูจิ 
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายฮิโรชิ ไอซาวา  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

นายโยชิฮารุ โมริ 
กรรมการ

นายทาเคโอะ โอกาวะ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายมาซาโต ทาคามิ 
กรรมการ
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

นางสาววาทินี เจียรพันธรักษา 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพฑูรย์ ทวีผล 
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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บริการทางการเงิน

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ จากกระทรวงการคลัง ตามข้อ 12 ของ
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กิจการท่ีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคล 
ภายใต้การกำากับ) ลงวันท่ี 9  มิถุนายน 2548 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับสำาหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงิน ดังน้ัน บริษัทฯ สามารถประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย โดยแบ่งออกเป็น (1) สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) และ (2) สินเชื่อผ่อนชำาระ (Installment Loan) 
โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนผ่านสาขายูเมะพลัส และช่องทางการสมัคร รวมท้ังสิ้น 97 แห่ง ขณะท่ีสินเชื่อผ่อนชำาระ 
ได้ให้บริการแก่ลูกค้าผ่านร้านค้าที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ จำานวน 133 ร้านค้าทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ภายใต้ผลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนท่ีไม่มีหลักประกันภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) แก่ลูกค้า 
ท่ีมีความต้องการใช้เงินสดตามความต้องการท่ีหลากหลาย ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดท่ีต้องการภายในวงเงินสินเชื่อได้ตลอดเวลา  
และสามารถเลือกชำาระค่างวดขั้นตำ่ารายเดือนผ่านเครือข่ายตู้เอทีเอ็มยูเมะพลัส (Umay+) และพันธมิตรธนาคารพาณิชย์ท่ัวประเทศ  
โดยดอกเบี้ยจะถูกคำานวณเฉพาะจากยอดสินเชื่อที่ลูกค้าเบิกถอนเท่านั้น วงเงินสินเชื่อจะได้รับการปรับคืนทุกครั้งเมื่อชำาระคืนโดยไม่ต้อง
สมัครใหม่ ลูกค้าสามารถสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงกรอกใบสมัครบัตรกดเงินสด 
ยูเมะพลัส (Umay+) และยื่นพร้อมเอกสารที่จำาเป็น ผ่านทางสาขายูเมะพลัส (Umay+) ช่องทางการสมัคร ไปรษณีย์ และบริการออนไลน์ 
ท้ังน้ีบริษัทฯ จะดำาเนินการพิจารณาวงเงินสินเชื่อสูงสุดท่ี 5 เท่าของเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย อีกท้ัง บริษัทฯ  
ได้นำาระบบเครดิตสกอร์ริง่ (Credit Scoring System) มาใช้ในกระบวนการพจิารณาสนิเชือ่ เพือ่สร้างความแม่นยำา เหมาะสม และรวดเรว็ 
ในการพิจารณาสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนของยูเมะพลัส ให้บริการผ่าน 

(1)  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+ Card)  

(2)  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ (Umay+ Premier Card) 

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

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส	(Umay+	Card)

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+ Card) เริ่มให้บริการในเดือนสิงหาคม 2549  
เป็นบัตรกดเงนิสดเพือ่ใช้บรกิารสนิเชือ่เงนิสดหมุนเวียน ซึง่ลูกค้าสามารถใช้บตัรกดเงนิสด
ยูเมะพลัส สำาหรับบริการสินเชื่อผ่อนชำาระกับพันธมิตรร้านค้าภายใต้วงเงินสินเชื่อของ 
สนิเชือ่หมนุเวียน โดยคณุสมบัตขิองผูส้มัครทีส่ามารถสมัครบัตรกดเงนิสดยเูมะพลัส ได้แก่
ผู้ที่มีรายได้ประจำาตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส	พรีเมียร์	(Umay+	Premier	Card)

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ (Umay+ Premier Card) เริ่มให้บริการในเดือน
พฤศจิกายน 2554 เป็นบัตรกดเงินสด เพื่อใช้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ซึ่งลักษณะ
การใช้งานของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ (Umay+ Premier Card) ไม่แตกต่าง
ไปจากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+ Card) สำาหรับคุณสมบัติของผู้สมัครบัตร 
กดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ (Umay+ Premier Card) ได้แก่ผู้ท่ีมีรายได้ประจำาต้ังแต่ 
20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส PAY IT FORWARD (Umay+ PAY IT FORWARD Card)   
เริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม 2556 เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันนำ้าใจ โดยการ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย” โดย
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ผ่านทางสภากาชาดไทย 
สำาหรับลักษณะการใช้งานของบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส PAY IT FORWARD (Umay+  
PAY IT FORWARD Card) ไม่แตกต่างไปจากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส นับตั้งแต่เริ่ม
กิจกรรม บรษิทัฯ ได้ส่งมอบเงนิบรจิาคท้ังสิน้ จำานวนกว่า 60 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายงานประจําปี 2562 
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ช่องทางการให้บริการ

ช่องทางการให้บริการของยูเมะพลัส สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

สาขายูเมะพลัส

สาขายูเมะพลัส อำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าท่ัวไป ให้บริการ 
งานด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบัตรกดเงนิสดยเูมะพลัส โดยพนักงาน
สาขาผ่านการฝึกอบรมอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ม่ันใจว่าลูกค้าทุกราย
ได้รับการบริการท่ีประทับใจ มีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innovative Technology) ในสาขายูเมะพลัสอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ายูเมะพลัส

สาขายเูมะพลัส สามารถพบเหน็ได้ตามศูนย์รวมความสะดวกสบาย 
อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า ย่านธุรกิจ และแหล่งชุมชน  ครอบคลุม 
62 จังหวัดท่ัวประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ  
มีสาขาและช่องทางการสมัคร รวมท้ังส้ิน 97 แห่ง โดยแบ่งเป็น  
(1) 29 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (2) 16 แห่ง ในภาคเหนือ 
(3) 19 แห่ง ในภาคกลางและภาคตะวันออก (4) 23 แห่ง ในภาค 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ และ (5) 10 แห่ง ในภาคใต้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อใน 
หัวเมืองใหญ่ตามภูมิภาค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการ
พจิารณาวงเงนิสนิเชือ่ในจงัหวัดใกล้เคยีงอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีศนูย์ปฏิบัติการอนมุัติสินเชื่อ
ท้ังส้ิน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อกรุงเทพฯ  
ศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อนครราชสีมา ศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติ
สินเชื่อเชียงใหม่-สหศรีภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อสงขลา  
และศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อระยอง

บูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย

บูธกิจกรรมส่งเสรมิการขายดำาเนินกิจกรรมการขายเฉพาะช่วงเวลา 
ที่กำาหนดไว้ ลูกค้าทั่วไปจะได้รับความประทับใจกับบริการที่รวดเร็ว 
และมีคุณภาพ โดยบูธกิจกรรมส่งเสริมการขายจะให้บริการ 

เฉพาะงานที่จำาเป็นต่อการขายหลัก อาทิ การรับเอกสารการสมัคร
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส การย่ืนคำาร้องขอปรับวงเงินสินเชื่อ และ 
การสอบถามข้อมูลการให้บริการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ยูเมะพลัสมีบูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งสิ้น 56 แห่ง

ร้านค้าพันธมิตร สำาหรับการให้บริการสินเชื่อผ่อนชำาระ

สินเชื่อผ่อนชำาระสามารถขอรับบริการผ่านทางร้านค้าพันธมิตร  
ซ่ึงประกอบด้วย ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก 
ขนาดใหญ่ ยูเมะพลัสให้ความสำาคัญกับคุณภาพการร่วมมือ
ระหว่างร้านค้าพันธมิตรอย่างสมำ่าเสมอ ทำาให้พนักงานท่ีได้รับ 
มอบหมาย ณ จุดรับบริการ ต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี  
เพือ่ท่ีจะส่งมอบสิง่ท่ีดท่ีีสดุแก่ลูกค้า โดย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ร้านค้าพันธมิตรของบริษัทฯ มีท้ังสิ้น 133 แห่ง ท่ัวประเทศ  
โดยแบ่งออกเป็น (1) 88 ร้านค้า ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
(2) 14 ร้านค้า ในภาคเหนือ (3) 17 ร้านค้า ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(4) 5 ร้านค้า ในภาคใต้ และ (5) 9 ร้านค้า ในภาคตะวันออก

ทางไปรษณีย์

การสมัครทางไปรษณีย์ เป็นอีกหน่ึงรูปแบบการบริการท่ีอำานวย 
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มีข ้อจำากัดในการเข้าถึงยูเมะพลัส  
โดยเอกสารการสมัครสินเชื่อสามารถขอรับได้ที่ สาขายูเมะพลัส 
บูธกิจกรรมส่งเสรมิการขาย หรอืสามารถจดัพมิพ์ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
(www.umayplus.com) ผู ้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร  
แนบเอกสารตามที่ร้องขอ และส่งมายังบริษัทฯ ผ่านทางไปรษณีย์ 
ซึ่งโดยปกติ วิธีการน้ีจะใช้เวลาดำาเนินการทั้งสิ้น 14 วันในการ
พิจารณาวงเงินสินเชื่อ

การบริการออนไลน์

ยูเมะพลัสแสวงหาโอกาสท่ีจะพฒันาปรบัปรงุตนเองอย่างสมำา่เสมอ
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า แนวโน้มด้านดิจิทัลในประเทศไทย  
ทำาให้ไม่เพียงความสะดวกสบายที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ 
เพิ่มมากขึ้นจากการบริการสินเชื่อส่วนบุคคล แต่ยังรวมไปถึง 
แรงกระตุน้ในการดึงดูดลูกค้าท่ีมีศักยภาพท่ีไม่เคยใช้บรกิารสนิเชือ่
ส่วนบุคคลมาก่อน  ดังน้ันช่องทางออนไลน์ต่างๆ จึงได้ถูกพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อการใช้งานที่เรียบง่ายยิ่งขึ้นผ่าน 
ช่องทางบริการยูเมะพลัสออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง
ออนไลน์หลัก ที่พร้อมอำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกราย ดังนี้

(1)		www.umayplus.com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ 
 ยเูมะพลัส ซึง่ได้ถูกพฒันาขึน้จากแนวคดิทีเ่ป็นมิตรกับผู้ใช้งาน  
 เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต  
 ข้อมูลการบริการท้ังหมดได้ถูกรวบรวมและจัดเรียงให้ง่าย 
 ต่อการค้นหาบนเว็บไซต์ 
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(2)		ยูเมะพลัสแอปพลิเคชั่นบนมือถือ สามารถใช้งานได้ท้ังระบบ 
 ปฏิบัติการ iOS และ Android โดยยูเมะพลัสแอปพลิเคชัน 
 ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ใช้งานง่าย แต่มีระดับการ 
 รกัษาความปลอดภยัทีส่งูเทยีบเท่ามาตรฐานธนาคารพาณิชย์

บริการเบิกถอนเงินสด 

ยูเมะพลัส ตระหนักถึงความสำาคัญในการสร้างความสะดวกสบาย 
แก่ลูกค้า โดยมีช่องทางในการบริการเบิกถอนเงินสดท่ีครอบคลุม  
ดังนี้ 

• การเบิกถอนเงินสดผ่านสาขายูเมะพลัส และตู้กดเงินสด 
 อัตโนมัติ (ATM) จำานวน 93 ตู้ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2562) 

• การเบกิถอนเงนิสดผ่านเครอืข่ายตูก้ดเงนิสดอตัโนมัติ (ATM)  
 ของธนาคารพันธมิตรต่างๆ กว่า 50,000 ตู้ท่ัวประเทศ ได้แก่  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน  
 ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  
 และธนาคารธนชาต 

• การเบิกถอนเงนิสดผ่านบรกิารโทรสัง่เงนิโอนเข้าบญัช ี(Easy  
 Tele Cashing) โทร 0-2695-0000  ผ่านระบบโทรศัพท ์
 ตอบรับอัตโนมัติ

• การเบิกถอนเงินสดผ่านบริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี (Easy  
 Mobile Cashing) โดยสามารถสั่งโอนเงินไปยังบัญชีที่ได้ 
 ทำาการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า ด้วยยูเมะพลัสแอปพลิเคชัน 
 บนมือถือ

• การเบิกถอนเงินสดผ่านบริการสั่งเงินโอนเข้าบัญชี (Easy  
 LINE Cashing) โดยสามารถสัง่โอนเงนิไปยงับัญชท่ีีได้ทำาการ 
 ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า ด้วยยูเมะพลัส LINE Connect

• บริการกดเงินไม ่ใช ้บัตร โดยทำารายการผ่าน Umay+  
 Application และไปสแกน QR Code ที่ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ  
 (ATM) ยเูมะพลัส และตู้กดเงนิสดอตัโนมัตธินาคารกสกิรไทย

(3)		ยูเมะพลัสไลน์คอนเนค	ให้บริการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560  
 ท่ีผ่านมา เพื่อสร้างประสบการณ์ความสะดวกสบายสูงสุด 
 แก่ลูกค้า ผู ้ใช้บริการสามารถรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรม 
 ส่งเสริมการขาย และสิทธิพิเศษมากมายได้ทันที และสำาหรับ 
 ลูกค้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสท่ีได้ทำาการลงทะเบียนไว้ 
 เรียบร้อยแล้ว จะสามารถรับบริการต่างๆ จากยูเมะพลัส  
 ได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยูเมะพลัส 
 ไลน์คอนเนค มีผู้ติดตามมากกว่า 7.5 ล้านราย

นอกจากน้ี เฟซบุ๊ก	ยูเมะพลัส (@umayplusofficial) ถูกสร้าง
ขึน้ภายใต้วัตถุประสงค์เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ายเูมะพลัส  
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยูเมะพลัส ออฟฟิเชียล เพจ  
มีผู้ติดตามมากกว่า ท้ังสิ้น 261,043 ราย และในเดือนกันยายน 
2562 ยูเมะพลัสได้เพิ่มอีกหน่ึงช่องทางการส่ือสารผ่านสื่อ 
สังคมออนไลน์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ อินสตาแกรม  
(@umayplusofficial) โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562  มีผู้ติดตาม 
ทั้งสิ้น 3,557 ราย 
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บริการชำาระเงิน

วิธีการและช่องทางการชำาระเงิน เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
ดังนี้

• ชำาระเงินสดผ่านสาขายูเมะพลัส และตู้กดเงินสดอัตโนมัติ  
 (ATM) จำานวน 93 ตู้ทั่วประเทศ  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 2562) 

• ชำาระผ่านยูเมะพลัสแอปพลิเคชันบนมือถือ - ธนาคาร 
 กรงุศรอียธุยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร 
 กรงุไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

• ชำาระผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  -  บริการเอ็มเปย์ (เอไอเอส)

• ชำาระท่ีจุดบริการตัวแทนรับชำาระ - เคาน์เตอร์ เซอร์วิส  
 (7-Eleven, อื่นๆ) เทสโก้ โลตัส จุดบริการแคชเชียร์บ๊ิกซี   
 จุดบริการ CenPay เอ็มเปย์สเตชั่น (เอไอเอส / เทเลวิซ)  
 แอร์เพย์เคาน์เตอร์ แอร์เพย์แอปพลิเคชัน และเคาน์เตอร ์
 ทรูมันนี่

• ชำาระผ่านตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารพาณิชย ์
 หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร 
 กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร 
 ไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และธนาคาร 
 ออมสิน

• ชำาระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ - ธนาคาร 
 กสกิรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร 
 กรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร 
 ธนชาต และธนาคารออมสิน  
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การดำาเนินธุรกิจอย่างมีสำานึกรับผิดชอบ
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

  ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบ
การแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกิจ อกีท้ังมอบองค์ความรูค้วามเข้าใจ
ทางด้านการเงินเพื่อให้สามารถนำาหลักการมาปรับใช้เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้

• ยูเมะพลัส “สร้างสุข...เพื่อชุมชน”เป็นกิจกรรมท่ีดำาเนินการ 
 เพื่อปลูกฝังการวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด โดยมี 
 วัตถุประสงค์เพือ่สนับสนุนหลักปรชัญา “เศรษฐกิจพอเพยีง”   
 ของ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช 
 มหาราช บรมนาถบพิตร  ในรูปแบบการประกวดสตอรี่บอร์ด 
 เพื่อผลิตหนังสั้น สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

กว่า 23 ปีที่เรา บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้อุทิศตนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการดำาเนินธุรกิจและความเคารพต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา ตามพันธกิจขององค์กร ท่ีว่า “เรา บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) มุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจ 
ซึ่งสามารถเก้ือหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม” โดยวางกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามความเหมาะสม  
ความชำานาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับธรุกิจ ท้ังต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์คณุค่าสูส่งัคมผ่านการทำากิจกรรม
เพื่อสังคม ดังต่อไปนี้

   ด้านสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความสำาคญัในเรือ่งการอนุรกัษ์และการจดัการ
สิง่แวดล้อม โดยมุง่มัน่สร้างจติสำานึกในเรือ่งดงักล่าวให้แก่พนักงาน 
ผ่านการร่วมทำากิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น 
ประจำาอย่างต่อเนื่อง

• ยเูมะพลัส “รกัเรา...รกัษ์โลก” ด้วยความตระหนกัถึงการรกัษา 
 สิ่งแวดล้อมเสมอมา ผู ้บริหาร และพนักงานจะร่วมกันทำา 
 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป  
 โดยในปีท่ีผ่านมา มีการปลูกต้นโกงกาง บนพื้นท่ีกว่า 1,500  
 ตารางเมตร ณ อ่าวทุ่งโปร่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
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   ด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ 
การพัฒนา ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
บริษัทฯ เชื่อว่าการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำานึกต่อสังคมและ 
ส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคล่ือนท่ีสำาคัญอันนำาไปสู่การพัฒนา 
ท่ียั่งยืน ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยบริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังสนับสนุนกิจกรรม
เฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม

• กจิกรรม	ยเูมะพลัส	“ส่งต่อ...ความห่วงใย” เป็นกิจกรรมเพือ่ 
 สงัคมทีบ่รษิทัฯ ดำาเนนิการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อซีีบ่าย 
 และสภากาชาดไทยมากว่า 7 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 ช่วยเหลือผู้พิการด้อยโอกาสในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ร่วม 
 กับคนไทยผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินบริจาคเป็นจำานวนกว่า  
 60 ล้านบาท ส่งมอบแก่สภากาชาดไทย โดยในปี 2562  
 ได้สานต่อการระดมทุนบริจาค เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ 
 รักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาดไทย  

• กจิกรรม	ยเูมะพลัส	“ให้น้องวางใจ...ง่ายทกุฝัน” เป็นกิจกรรม 
 การให้ความช่วยเหลือทีห่ลากหลายเพือ่พฒันาการศึกษาของ 
 เยาวชนในพื้นท่ีห่างไกล อาทิ ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน 
 การสอน การซ่อมแซมสภาพแวดล้อม อาคารเรียน  
 การเล้ียงอาหารกลางวัน และการมอบทุนการศึกษา มากกว่า  
 59 โรงเรียน 51 จังหวัดท่ัวประเทศ รวมท้ังสานต่อแนว 
 พระราชดำาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จ 
 พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ 
 บพิตร ด้วยการส่งเสริมวิถีแห่งความพอเพียง ผ่านแนวคิด  
 “เกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน” ตลอดจนสร้าง 
 การเรียนรู้การทำาเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืนให้แก ่
 ชุมชนในพื้นที่

• การเป็นผู้สนับสนุน	“สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส”	และ	 
	 “อะคาเดมี่ฟุตบอล	ส�าหรับเยาวชน	ยามาโอกะ	ฮานาซากะ	 
	 อะคาเดมี่	(YHA)” โดยร่วมเป็นหน่ึงในผู ้สนับสนุนหลัก  
 ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

 การกีฬาไทย รวมถึงพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาไทย 
 ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

• การเป็นผู้สนับสนุนโครงการ	“Umay+	Road	To	Cerezo”  
 ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอล มีการให้ 
 ทักษะความรู้ แรงบันดาลใจ และโอกาส แก่เยาวชนจากแต่ละ 
 ภูมิภาคท่ัวประเทศ อีกทั้งได้ทำาการคัดเลือกตัวแทนเยาวชน  
 เพื่อไปสร้างประสบการณ์กีฬาฟุตบอลมาตรฐานนานาชาติ  
 ทำาความรู ้จักกับทีมฟุตบอล J-League ระดับแนวหน้า  
 อย่างทีม Cerezo Osaka ถึงที่ประเทศญี่ปุ ่นโดยไม่เสีย 
 ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น และเพื่อเป็นการผลักดันศักยภาพ 
 ของเยาวชนไทย อีกท้ังเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนไทย  
 ก้าวสู ่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลรุ ่นใหม่ต่อไป โดยปี 2562  
 ที่ผ่านมา มีเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มากกว่า 3,900 คน 
 ทั่วทุกภูมิภาค 

• การเป็นผูส้นบัสนนุงานวิง่มาราธอน		“BANGKOK	MIDNIGHT	 
 MARATHON	2019	Presented	By	Umay+”	“Phukethon	 
	 2019	Presented	By	Umay+” และ Umay+	Presents	 
	 Lamphun	Half	Marathon	2019	ในปัจจุบันการวิ่งเป็นกีฬา 
 การออกกำาลังกายที่เป็นกระแส และได้รับความนิยมอย่าง 
 ล้นหลามในหมู่ผู้รักสุขภาพ อีซี่บาย มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่ง 
 ในการร่วมประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง 
 การกฬีา ผ่านกจิกรรมการวิง่และท่องเทีย่วอย่างเป็นรูปธรรม  
 อีกท้ังส่งเสริมการมีสัมพันธภาพภายในครอบครัว สนับสนุน 
 ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 

•	 การเป็นผูส้นบัสนนุโครงการ	“Umay+	Dream	Marathon”	 
 เป็นโครงการท่ีให้นกัว่ิงทีมชาตไิทยได้มีโอกาสพฒันาศักยภาพ 
 ของตัวเองจนสามารถสร้างชือ่เสยีงให้กับประเทศไทยในสนาม 
 ระดบัโลก พร้อมเป็นจดุเปล่ียนท่ีทำาให้วงการกีฬาว่ิงมาราธอน 
 ไทยยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทยีมกับต่างชาติได้ อกีท้ังยงัเป็น 
 โครงการทีส่ร้างแรงบนัดาลใจให้กับคนไทยทีร่กัสขุภาพ หนัมา 
 ดูแลตัวเองมากขึ้น ทำาให้สังคมขับเคล่ือนไปด้วยประชากรท่ีมี 
 สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

15

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

14



โครงสร้างองค์กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจ
l ฝ่ายควบคุมและปฏิบัติการธุรกิจ
l ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
l ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค 1
l ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค 2
l ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
l ฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อ

บริการคุณภาพสินเชื่อ
l ฝ่ายติดต่อลูกค้า 1 
l ฝ่ายติดต่อลูกค้า 2
l ฝ่ายติดต่อลูกค้า 3 
l ฝ่ายติดต่อลูกค้า 4
l ฝ่ายควบคุมคุณภาพหนี้

บัญชีและการเงิน
l ฝ่ายบัญชี
l ฝ่ายการเงิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
l ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
l ฝ่ายนวัตกรรม
 และแผนงานเทคโนโลยี
l ฝ่ายปฏิบัติการ 
 และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานและควบคุมองค์กร
l ฝ่ายธุรการ
l ฝ่ายแผนงาน
 และประสานงานองค์กร
l ฝ่ายบริหารงานบุคคล
l สำานักกำากับธุรกิจองค์กร
l สำานักกฎหมาย

l ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายฮิโตชิ โยโกฮามา
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 51 ปี

นายโยชิโร ยามากูจิ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Bachelor of Business Administration, 
 Osaka University of Economics ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การท�างาน
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายแผนงาน
 และประสานงานองค์กร - บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• General Manager, Overseas Business Department - 
 ACOM Co., Ltd.
• Deputy General Manager, 
 Overseas Business Department - ACOM Co., Ltd.
• Senior Advisor - Bank BNP
• Marketing Director - Bank BNP
• Deputy General Manager, 
 Overseas Business Development Department - 
 ACOM Co., Ltd.
• Area Manager, 
 Business Promotion Department - ACOM Co., Ltd.
• Manager, Retail Strategy Planning Office - 
 ACOM Co., Ltd.

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Bachelor of Economics, 
 Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 247/2017 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• Chief Staff Specialist - ACOM Co., Ltd.
• Managing Director MU Office Service Co., Ltd.
• Senior Manager - Credit Examination Office
• General Manager Horita Commercial Banking Office 
 (Nagoya)
• Deputy General Manager The Bank of 
 Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bangkok Branch
• Assistant General Manager The Bank of 
 Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bangkok Branch
• Chief Manager The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., 
 Nagoya Branch
• Senior Manager The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., 
 Corporate Banking Division V (Tokyo)
• Manager The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., 
 Corporate Banking Division III (Tokyo)
• Manager, Retail Strategy Planning Office 
 The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., London Branch

17
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นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 154/2011 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำากัด 
• ผู้อำานวยการ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำากัด (มหาชน) 
• ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

นายมาซาโต ทาคามิ
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
อายุ 43 ปี

นายมาซารุ คุโรดะ
กรรมการ
อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Master of Business Administration, 
 Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การท�างาน
• General Manager, 
 Human Resources Department ACOM Co., Ltd.
• Deputy General Manager, 
 Business Planning Department ACOM Co., Ltd.
• Chief Manager, 
 Business Planning Department ACOM Co., Ltd.
• Manager, Finance Department ACOM Co., Ltd.

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Master of Business Administration, 
 New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Bachelor of Business Administration, 
 Yokohama University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การท�างาน
• President Commissioner PT. 
 Bank Nusantara Parahyangan
• General Manager, 
 Overseas Business Department ACOM Co., Ltd.
• Deputy Director General 
 Mitsubishi UFJ Jinji Service Co., Ltd.
• General Manager, Secretarial Office Nidec Corporation
• Regional Head for the Middle East 
 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
• Deputy General Manager, 
 Global Planning Division
 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
• Chief Manager, 
 Securitization and Asset Finance Division
 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
• SVP & Group Head, 
 Investment Banking Division for the America 
 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
• Vice President, Investment Banking 
 Division for the America
 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
• Officer, International Planning Division 
 The Mitsubishi Bank, Ltd.
• Officer, European, Middle Eastern, 
 and Africa Division The Mitsubishi Bank, Ltd.
• Officer, Omori Branch The Mitsubishi Bank, Ltd.

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• Executive Managing Officer ACOM Co., Ltd.

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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นายวิทิต สัจจพงษ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Master of Economics, 
 Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น
• Bachelor of  Economics, 
 Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น
• กรรมการอาชีพในทำาเนียบ IOD  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 57/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ
 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
• รองประธานบริหาร บริษัท ทีทีแอนด์ที จำากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัทฟิลเตอร์วิชั่น จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท อะวันเท็มส์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท ไวซคอมเน็ต จำากัด
• กรรมการ บริษัท แอ๊ดวานซด์ คอนเซ็ปท์ เพลตติ้ง จำากัด

นายโยชิฮารุ โมริ
กรรมการ
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Bachelor of Laws, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ 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
• President Cosmos Services Co., Ltd.
• President Itochu Insurance Brokers Co., Ltd.
• Manager,  Insurance Business Development 
 Department ITOCHU Corporation
• Senior Vice President, 
 Treasurer & Corporate Secretary Cosmos Services 
 (America) Inc. (Subsidiary of Itochu Corporation).

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• ผู้จัดการทั่วไป - Financial & Insurance Business
 ITOCHU (Thailand) CO., Ltd. 
 and ITOCHU Enterprise (Thailand) CO., Ltd.
• Group Chief Operating Officer, 
 ICT & Financial Business Group, 
 Asia & Oceania Bloc ITOCHU Corporation

19
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นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกิจ (บัญช)ี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, CPA ประเทศไทย
• การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 
 Business transformation, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Independent Director Forum 1/2019 
 Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา IOD National Director Conference 2019 - 
 Board of the Future, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Chairman Forum 2019 Successful Corporate 
 Culture Change: from Policy to Practices, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา CAC National Conference 2019 
 Innovations in the Fight against Corruption, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• งานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา ID Club (M-ID Club) ครั้งที่ 1/2018, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Independent Director Forum (R-IDF) 
 ครั้งที่ 1/2018, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Executive Briefing (C-EB) ครั้งที่ 3/2018, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา ID Club Event (G-ID) ครั้งที่ 3/2018, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Collective Action Against Corruption 
 Conference (C-Conference) ครั้งที่ 1/2017, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Director Dinner Talk (M-DDT) ครั้งที่ 2/2017, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Independent Director Forum (R-IDF) 
 ครั้งที่ 1/2017, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• สัมมนา National Director Conference (NDC) 
 ครั้งที่ 1/2017, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สมัมนา Annual General Meeting (M-AGM) ครัง้ท่ี 7/2017, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Director Breakfast Talk (M-DBT) ครั้งที่ 4/2017, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Special Events (M-SE) ครั้งที่ 3/2017, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สมัมนา Collective Action Against Corruption Conference 
 (C-Conference) ครั้งที่ 1/2016, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา National Director Conference (NDC) 
 ครั้งที่ 1/2016, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Director Luncheon Briefing (M-DLB) 
 ครั้งที่ 2/2016, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา National Director Conference (NDC) 
 ครั้งที่ 1/2015, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Collective Action Against Corruption 
 Conference (C-Conference) ครั้งที่ 1/2015, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Director Luncheon Briefing (M-DLB) 
 ครั้งที่ 4/2015, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Director Luncheon Briefing (M-DLB) 
 ครั้งที่ 1/2015, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Collective Action Against Corruption 
 Conference (C-Conference) ครั้งที่ 1/2014, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สมัมนา Annual General Meeting (M-AGM) ครัง้ท่ี 6/2014, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา National Director Conference (NDC) 
 ครั้งที่ 1/2013, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Director Breakfast Talk (M-DBT) ครั้งที่ 3/2012, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร DCP Reunion (M-DCP Re) รุ่นที่ 1/2012, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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• สัมมนา Director Luncheon Briefing (M-DLB) 
 ครั้งที่ 2/2012, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา National Director Conference (NDC) 
 ครั้งที่ 1/2012, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Director Dinner Talk (M-DDT) 
 ครั้งที่ 2/2012, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
 Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สมัมนา Annual General Meeting (M-AGM) ครัง้ท่ี 1/2012, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สมัมนา Annual General Meeting (M-AGM) ครัง้ท่ี 1/2011, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Special Seminar (R-SS) ครั้งที่ 1/2011, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control 
 and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9/2010, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Special Events (M-SE) ครั้งที่ 2/2010, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
 รุ่นที่ 9/2010, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
 รุ่นที่ 10/2010, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
 (MFR) รุ่นที่ 11/2010, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สัมมนา Director Forum (R-DF) ครั้งที่ 3/2010, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
 รุ่นที่ 1/2009, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุน่ท่ี 3/2008, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 6/2005, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 11/2005, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 38/2003, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 4/2003, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน 
 บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• รองประธาน - มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด
• ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
• กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จำากัด
• กรรมการและอุปนายกสมาคม 
 สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสมาคมนักบัญชี
 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• กรรมการและกรรมการบริหาร
 บริษัท สำานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำากัด

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น
• กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ 
  บริษัท เซน คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด
• ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)
• กรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)
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นายฮิโรชิ ไอซาวา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
อายุ 44 ปี

นายฮิเดกิ ยาบุคาวะ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 44 ปี

นางสาววาทินี เจียรพันธรักษา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Bachelor of Laws, Tohoku Gakuin University 
 ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ท�างาน
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ฝ่ายแผนงานและประสานงานองค์กร สำานักกฎหมาย 
 และสำานักกำากับธุรกิจองค์กร 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• Deputy General Manager, 
 Corporate Planning Department ACOM Co., Ltd
• Sub Leader, 
 General Affairs Department ACOM Co., Ltd
• Manager, Compliance Department ACOM Co., Ltd
• Assistant Manager, Legal Office ACOM Co., Ltd
• Sub Manager, Business Department ACOM Co., Ltd
• Sales Staff, 
 Yamagata-ekimaedori Branch ACOM Co., Ltd

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Bachelor of Laws, Kindai University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ท�างาน
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายติดต่อลูกค้า 1-2 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• Manager, Overseas Business ACOM Co., Ltd.

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• Honda Management Learning Program, 
 Honda Fundamental Training

ประสบการณ์การท�างาน
• ผู้อำานวยการบริหาร ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายธุรการ 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่าย 
 บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำากัด 
 (สำานักงานใหญ่ภาคพื้นเอเชียและโอชีเนีย)
• ผู้จัดการแผนก ฝ่ายธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล 
 Human Resources & General Affairs Department 
 บริษัท เอเชี่ยน ออโตพาร์ท จำากัด

นายทาเคโอะ เอนโด
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Bachelor of Commercial Science, 
 Chiba University of Commerce ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การท�างาน
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายควบคุมคุณภาพหนี้ 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• Assistant Manager & Business 
 Promotion Team Leader, 
 Business Promotion Department ACOM Co., Ltd.

รายงานประจําปี 2562 
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นายเคอิ อิเคดะ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Bachelor of Laws, Osaka Gakuin University ประเทศญีปุ่่น

ประสบการณ์การท�างาน
• ผูอ้ำานวยการบริหาร ฝ่ายลูกค้าสมัพนัธ์ และฝ่ายศูนย์ปฏบัิตกิารสนิเชือ่ 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• Assistant Manager, 
 Overseas Business Department ACOM Co., Ltd.
• Sub Manager, 
 Credit Supervision Department ACOM Co., Ltd.
• Branch Manager, Ohashi Branch ACOM Co., Ltd.
• Branch Manager, Nishijin Branch ACOM Co., Ltd.
• Branch Manager, Hagiwara Branch ACOM Co., Ltd.
• Sub Manager, 
 West Japan Call Center Department ACOM Co., Ltd.
• Sales Staff, 
 West Japan Call Center Department ACOM Co., Ltd.
• Sales Staff, Shinshigai Branch ACOM Co., Ltd.
• Sales Staff, Ginzadoori Branch ACOM Co., Ltd.
• Sales Staff, Kengun Branch ACOM Co., Ltd.

นายทาเคโอะ โอกาวะ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 47 ปี

นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์
เลขานุการบริษัทและผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายแผนงานและประสานงานองค์กร
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Bachelor of Economics, 
 Gakushuin University ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การท�างาน
• Deputy Manager, Financial Business Section 
 No.1, Financial Business Department ITOCHU 
 Corporation
• Business Staff, Financial Business Section 
 No.1, Financial Business Department ITOCHU 
 Corporation
• Temporarily Transferred to ITOCHU 
 Financial Management Service Inc. Tokyo, Japan
 ITOCHU Financial Management Service Inc.
• Temporarily Transferred to ITOCHU Shared 
 Management Service Inc., Tokyo, Japan 
 ITOCHU Financial Management Service Inc.
• Business Staff, Finance Planning Department, 
 Finance Division ITOCHU Corporation
• Business Staff, Corporate Finance Department, 
 Finance DivisionITOCHU Corporation
• Business Staff, Planning & Administration Section, 
 Financial & Insurance Business Division ITOCHU 
 Corporation 
• Temporarily Transferred to Industrial Growth Platform Inc., 
 Tokyo, Japan Industrial Growth Platform Inc.
• Business Staff, 
 Financial & Insurance Intelligence Office, 
 Financial & Insurance Business Division ITOCHU 
 Corporation
• Business Staff, Forex Section, 
 Financial Markets Department ITOCHU Corporation
• Business Staff, Forex Section, 
 Forex and Capital Markets Department ITOCHU 
 Corporation

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	ประวัติการอบรม
• Master of Technology Management, 
 New South Wales University ประเทศออสเตรเลีย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
 รุ่นที่ 44/2012, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 
 รุ่นที่ 3/2012, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน
• ผู้อำานวยการฝ่ายแผนงาน และประสานงานองค์กร 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 และการกำากับธุรกิจ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค 
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน) 
• ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายแผนงานธุรกิจ และการตลาด 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
• เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำากัด
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 ลำาดับที่ ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง

 1. นายฮิโตชิ โยโกฮามา  ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

 2. นายโยชิโร ยามากูจิ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

 3. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

 4. นายมาซาโต ทาคามิ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

 5. นายมาซารุ คุโรดะ1) กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

 6. นายโยชิฮารุ โมริ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

 7. นายวิทิต สัจจพงษ์  กรรมการอิสระ

 8. นายไพฑูรย์ ทวีผล  กรรมการอิสระ

1)      ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายทาเคโอะ โนดะ เมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยสมาชิกที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามท่ีกฎหมายกำาหนด อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ความรู้อย่าง 
กว้างขวาง ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และสามารถอทุศิเวลาและความสามารถ 
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในฐานะกรรมการ

โดยมีนายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์ ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามกระทำาการแทนบริษัทฯ คือ นายฮิโตชิ โยโกฮามา ลงนามแต่เพียงผู้เดียว พร้อมประทับตราบริษัทฯ หรือ  
นายโยชิโร ยามากุจิ และ นายมาซาโต ทาคามิ ลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัทฯ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. กำากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  
 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. ละเว้นการทำาธุรกิจใดๆ ท่ีคล้ายคลึงหรือในเชิงแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นหุ ้นส่วนในห้างหุ ้นส่วนสามัญ หรือหุ ้นส่วนแบบไม่จำากัด 
 ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือกรรมการในบริษัทเอกชน หรือกิจการ บริษัท ห้างร้าน ท่ีประกอบธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน หรือ 
 ในเชงิแข่งขนักับธรุกิจของบรษิทัฯ โดยไม่คำานึงว่าจะกระทำาเพือ่ประโยชน์ตนเองหรอืไม่ก็ตาม เว้นแต่ได้ทำาการแจ้งต่อท่ีประชมุผู้ถือหุน้ 
 เพื่อรับทราบก่อนแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

4. ดำาเนินการกำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำากับดูแลการบริหารจัดการของ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำาหนดไว้ 
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5. ตรวจสอบโครงสร้างการจัดการ และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

6. ดำาเนินการจัดให้มีการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 4  เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และต้องให้บริษัทฯ ดำาเนินการ 
 จัดเตรียมและนำาเสนอรายงานทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วในแต่ละรอบบัญชี ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7. มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่หรอืหลายคนกระทำาการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบรษัิทฯ  
 หรือดำาเนินการมอบอำานาจให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายกระทำาการใดๆ ภายใต้กำาหนดระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  
 เห็นสมควร ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระทำาการใดๆ ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าท่ี 
 และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. กำากับดูแลให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้ตลอดเวลา

9. ดำาเนินการแจ้งบริษัทฯ ทันทีโดยมิชักช้า กรณีมีเหตุการณ์ที่กรรมการอาจมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกรณีดังต่อไปนี้   
 (ก) บริษัทฯ ดำาเนินการสัญญาใดๆ (ข) การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการครอบครองหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยสมาชิก 2 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 ลำาดับที่ ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง

 1. นายวิทิต สัจจพงษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 2. นายไพฑูรย์ ทวีผล  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

สมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำางาน ตลอดจนมีเข้าใจอย่างถ่องแท้ในลักษณะ 
การดำาเนินธรุกิจ และการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ นอกจากน้ีสมาชกิในกรรมการตรวจสอบจำานวน 1 ท่าน มีความรูแ้ละประสบการณ์
เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมีนายศรศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับรายงานทางการเงินถูกต้อง เพียงพอ มีความ 
 น่าเชื่อถือ สะท้อนข้อเท็จจริง และบ่งบอกสถานะการเงินของบริษัทฯ โดยสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และเป็นไปตามกฎหมาย

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม 
 มีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง การให้ความดี 
 ความชอบ การโยกย้าย และการพิจารณาเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 
 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน 
 ผู้สอบบัญชีของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีการเข้าร่วมประชุมจากบุคคลอื่น อย่างน้อยปีละ  
 1 ครั้ง

5. พจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึง่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้เป็นไป 
 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ

7. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 7.3 ความเหน็เก่ียวกับการปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรอืกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 7.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) โดยการ 
  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

 7.8 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
  คณะกรรมการบริษัทฯ

8. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง และทรัพยากรที่จำาเป็นซึ่งนำาเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกรายไตรมาส

10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน 
 ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือนำาส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น

11.  ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็น หรือคำาปรึกษาในกรณีจำาเป็นที่เห็นสมควร

12. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
 อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
 เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 12.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 12.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

 12.3 การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกำาหนดข้างต้น กรรมการตรวจสอบ 
 รายใดรายหน่ึงอาจรายงานรายการ หรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัเก่ียวกับการทุจรติ หรอืการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ หรอืการปฏิบติั 
 หน้าท่ีของผู้บริหาร พร้อมทั้งได้ทำาการแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดำาเนินการตรวจสอบ 
 ในเบือ้งต้น และรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และผูส้อบบญัชี  
 ภายในระยะเวลา 30 วัน

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

26



14.  ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำานวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 ลำาดับที่ ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง

 1. นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นายโยชิโร ยามากูจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

 3. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4. นายมาซาโต ทาคามิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

 5. นายทาเคโอะ เอนโด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

 6. นายฮิโรชิ ไอซาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

 7. นายฮิเดกิ ยาบุคาวะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 8. นางสาววาทินี เจียรพันธรักษา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 9. นายเคอิ อิเคดะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 10. นายทาเคโอะ โอกาวะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การประชุมคณะผู้บริหารจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งตามที่ได้กำาหนดไว้ 
โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารมีความรู้ท่ีกว้างขวาง มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบเพื่อสร้างผลประโยชน์แก่บริษัทฯ

โดยมีนายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์ ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ท่ีได้กำาหนดไว้ 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหารมีการจัดทำาข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนที่ได้วางไว้
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินของบริษัท อีซ่ี บาย จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) รวมท้ังข้อมูลทางการเงินท่ีปรากฏ 
ในรายงานประจำาปี  โดยงบการเงินดังกล่าวสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
โดยใช้นโยบายการบัญชท่ีีเหมาะสม  ซึง่ถือปฏบัิตอิย่างสมำา่เสมอ ใช้ดลุยพนิิจและประมาณการตามความจำาเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุ
สมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้  งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และ 
ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อส่งเสริม 
ธรรมาภบิาลอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้การดำาเนินงานของบรษิทัฯ  มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และน่าเชือ่ถือ และได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน
และระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างมีเหตุผล ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จำานวน 2 ท่าน เป็นผู้รบัผดิชอบสอบทานรายงานทางการเงนิ และดูแล
ให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว
ดังปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัทฯ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายทาเคโอะ โนดะ
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 2 ท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากด้านเศรษฐศาสตร์และบัญชี การเงิน ประกอบด้วย

1. นายวิทิต สัจจพงษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล  กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบัิตหิน้าท่ีตามความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน
มีวาระดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 1 มีนาคม 2566

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน และได้แสดงความเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระโดยทำาการพิจารณาเกี่ยวกับ

รายงานทางการเงิน: พิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงินระหว่างกาล งบการเงินประจำาปี นโยบาย
บัญชีที่สำาคัญ และรายการทางการเงินที่มนีัยสำาคัญของบริษัทว่าได้มีการจัดทำาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีฯ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณา
ประเดน็ความเสีย่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัทำางบการเงนิ มาตรฐานการบญัชท่ีีเก่ียวข้อง และการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน และนโยบายทางการ
บัญชี รวมไปถึงการควบคุมภายในของกระบวนการจัดทำารายงานทางการเงิน เพื่อให้ม่ันใจว่าได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง 
โดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบภายใน: เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสรปุผลการตรวจสอบภายใน และการประเมินระบบการควบคมุภายในว่าเพยีงพอ 
และมีประสิทธิผลตามรายงานสรุปของผู้ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองของ 
บริษัทฯ ตามแบบฟอร์มของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามแนวทางการควบคุม COSO  
และมีความเห็นว่าโดยรวมบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในระยะกลาง 3 ปี และแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำาปีท่ีจัดทำาขึ้นตามฐานความเสี่ยง (Risk - Based Audit Approach) ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล โดยทีมผู้ประเมินอิสระจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช ไชยยศ จำากัด ซึ่งผลการประเมินออกมา 
โดยรวมเกือบทั้งหมดมีการปฏิบัติสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสากล (IPPF) คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิารณาผลการประเมนิตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการปฏบัิติตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชพีตรวจสอบ
ภายในประจำาปี 2562 ซ่ึงผลออกมามีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องตามประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าระบบงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสม
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 (นายวิทิต สัจจพงษ์)
                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ตั้งแต่
วันท่ี 18 สงิหาคม 2560 โดยใบรบัรองดังกล่าวจะมีอาย ุ 3 ปี  นับจากวันทีมี่มติให้การรบัรอง บรษัิทฯ ได้ให้ความสำาคญัด้านการกำากับดแูล 
การปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการรายงานผลการกำากับดูแลจากหน่วยงาน
กำากับธุรกิจองค์กรอย่างสมำ่าเสมอ

ระบบการบริหารความเส่ียง: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหาร 
ความเสี่ยงของฝ่ายจัดการในระหว่างปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท: เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้จำาหน่ายแก่นักลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ และกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้สอบทานรายงานการกำากับดูแลการปฏิบัติตามของฝ่ายจัดการอย่างสมำ่าเสมอ  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์:	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นประจำาสมำ่าเสมอ  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เก่ียวโยงกันที่ได้พิจารณาน้ัน เป็นรายการท่ีเข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ความเห็น	และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่: คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามแบบประเมิน
ตามข้อแนะนำาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้วทำาการประเมินผลสรุปในภาพรวมเป็นรายคณะประจำาปี 2562 เมื่อวันที่  
6 พฤศจิกายน 2562 โดยภาพรวมผลประเมินออกมาเป็นท่ีน่าพอใจมาก ดังน้ันคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นโดยรวมว่า 
ปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามท่ี 
คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาการรายงานสรปุผลการประชมุต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมำา่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช ไชยยศ จำากัด โดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำานวน 1 ครั้ง  
เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องการปฏิบัติงาน และการประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พิจารณา และเห็นชอบให้เสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช ไชยยศ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนรายปี 
คิดเป็นจำานวนเงินเท่ากับ 2,742,000 บาท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความรอบคอบอย่างเป็นอสิระ เพือ่ประโยชน์สงูสดุขององค์กร โดยไม่มข้ีอจำากัดในการได้รบั
ข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัทแต่อย่างใด

             ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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ประวัติบริษัท

2539 
• ก่อตั้ง บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำากัด
• เริ่มต้นการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคด้วยการให้บริการสินเชื่อเงินผ่อน (Installment Loan Business)

2545
• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาทเป็น 140 ล้านบาท โดยจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

2544 
• ให้บรกิารสนิเชือ่เงนิสด (Personal Loan) ซึง่เป็นการให้สนิเชือ่เงนิสดท่ีไม่มีประกัน ลูกค้าสามารถนำาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  
• ทำาการเปิดสำานกังานสาขาในต่างจงัหวัดแห่งแรกที ่จงัหวัดนครราชสมีา เพ่ือให้บรกิารสนิเช่ือเพ่ือผูบ้รโิภคแก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

2541 
• เปิดตัวเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “EASY BUY” 

2554
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
• เปิดให้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนผ่าน บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ (Umay+ Premier Card) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ประจำาตั้งแต ่
 ระดับกลางขึ้นไป

2555
• บริษัทฯ ได้รับการประกาศอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรเป็น BBB+/ Stable จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำากัด
• บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้ประกอบธุรกิจบริการให้สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ สำาหรับผู้ประกอบธุรกิจ 
 ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำาหนด
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,900 ล้านบาท โดยจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

2559
• ฟิทช์ เรทติง้ส์ ได้ปรับเพิม่อนัดบัเครดติภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เป็น AA+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

2550 
• เปิดบริการเบิกถอนเงินสดด่วนผ่านเครือข่ายตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

2549 
• ให้บริการสินเชื่อเงินสดรูปแบบใหม่เป็นสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ภายใต้แนวคิด “ชีวิตจัดการ 
 ได้มากขึ้น”

2560
• ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ ที่ AA+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,000 ล้านบาท โดยจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
• บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัต ิ
 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

2546
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท โดยจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

2562
• ให้บริการกดเงินไม่ใช้บัตร โดยลูกค้าสามารถทำารายการผ่าน Umay+ Mobile Application และสแกน QR Code ที่ตู้ ATM 
 ที่เลือกทำารายการเพื่อรับเงินสด

2556
• บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ครบหนึ่งล้านรายทั่วประเทศ

2561
• บริษัทฯ มีการปรับโฉมเครื่องหมายการค้า ยูเมะพลัส (Umay+) ภายใต้แนวคิด “บวกความสุขให้ชีวิต”

2548 
• ทำาการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) 
• บริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

2558
• เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 4,500 ล้านบาท โดยจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดมิ
• บรษัิท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จำากัด (“ฟิทช์ เรทติง้ส์”) ประกาศอนัดบัเครดติภายในประเทศระยะยาวของบรษัิทฯ ท่ี AA(tha) แนวโน้มอนัดบั
 เครดติมีเสถียรภาพ

31
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รู้จักกับบริษัทแม่

บริษัท อาคอม จำากัด (“อาคอม”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 71.00 (ข้อมูล ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2562) ก่อต้ังขึ้นในปี 2521 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว หมวดท่ี 1 ในปี 2539 โดยดำาเนินธุรกิจ
หลักทั้งสิ้น 4 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจให้สินเชื่อเงินกู้และบัตรเครดิต 
(Loan and Credit Card Business) (2) ธุรกิจคำ้าประกัน 
(Guarantee Business) (3) ธุรกิจให้บริการเก่ียวเน่ืองกับการ 
ให้สินเชื่อ (Loan Servicing Business) และ (4) ธุรกิจด้าน 
การเงินต่างประเทศ (Overseas Financial Business) อาคอม
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีประกอบกิจการสินเชื่อ 
เพื่อผู้บริโภคที่ได้รับการยอมรับ และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ
ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีวิวัฒนาการ 
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในอุตสาหกรรมดังกล่าว อาคอมเป็นบริษัทแรก
ท่ีรเิริม่การให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมงผ่านตูเ้บิกถอนเงนิสดอตัโนมัติ 
(ATM) เฉพาะจุด ในปี 2522 และ ในปี 2536 อาคอมเป็นผูร้เิริม่การ
ให้บริการการขอรับสินเชื่ออัตโนมัติผ่านเครื่อง MUJINKUN  
นอกจากนี ้ในปี 2541 อาคอมได้รบัการอนุมัตใิห้เป็นสมาชกิหลักของ 
มาสเตอร์การ์ด อนิเตอร์เนชัน่แนล ส่งผลให้เป็นบรษัิทผูป้ระกอบการ 
สินเชื่อ เพื่อผู้บริโภครายแรกในประเทศญี่ปุ่น ท่ีได้รับใบอนุญาต 
ให้บรกิารบัตรเครดติภายใต้ชือ่บัตรมาสเตอร์การ์ด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (อ้างอิงงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 
สิน้สดุวันท่ี 31 มีนาคม 2563)  อาคอม มีสนิทรพัย์รวม 1,265,097  
ล้านเยน หนี้สินรวม 838,642 ล้านเยน ส่วนของผู้ถือหุ้น 426,454  
ล้านเยน และมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 46,957 ล้านเยน  ทั้งน้ี อาคอมมี  
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อิงค์ (“MUFG”) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 40.19 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว (ข้อมูล  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) และ ณ วันท่ี 19 เมษายน 2562  
อาคอมได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระยะยาวจาก  
3 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้แก่ (1) ‘BBB+’ จาก Rating 
and Investment Information, INC (2) ‘A’ จาก Japan Credit 
Rating Agency และ (3) ‘A-’ จาก Fitch Ratings ตามลำาดับ 
(ที่มา: บริษัท อาคอม จำากัด) 

บริษัท อาคอม จำากัด เป็นผู้ริเริ่มและสนใจท่ีจะเข้ามาดำาเนินธุรกิจ 
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ่งจากประสบการณ์ และ 
ความเชี่ยวชาญของการดำาเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในประเทศ
ญี่ปุ่น ทำาให้ อาคอมได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ร่วมทุนให้เป็น
แกนนำาในการบริหารงานและการดำาเนินงาน 
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ
รายได้รวม

รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู ้บริโภคและรายได้อื่น ซ่ึงธุรกิจสินเชื่อ 
เพื่อผู้บริโภคของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำาระ

รายได้ของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งหมด จำานวน 13,531.14 ล้านบาท 
ในปี 2560 จำานวน 14,551.00 ล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 15,436.05 ล้านบาท ในปี 2562 โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
(Compound Annual Growth Rate: CAGR) 6.81 ต่อปี ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการขยายตัวในธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
จากการเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงนิประเภทสนิเชือ่เงนิสด (Personal Loan) ในรปูแบบ “สนิเชือ่เงนิสดหมนุเวียน (Revolving Loans)” 
ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะ พลัส” (Umay+) และได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อดึงดูดและขยายฐานลูกค้าสำาหรับผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าว 

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562

 (หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562
  จำานวน  สัดส่วน (%) จำานวน  สัดส่วน (%) จำานวน  สัดส่วน (%)

 รายได้จากสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 12,433.58 99.82% 13,388.87 99.86% 14,111.79 99.86%

 รายได้จากสินเชื่อผ่อนชำาระ 22.65 0.18% 18.93 0.14% 19.20 0.14%

 รวมรายได้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค 12,456.23 100.00% 13,407.80 100.00% 14,130.99 100%

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ซึ่งแบ่งตามประเภทธุรกิจสินเชื่อดังน้ี สำาหรับธุรกิจสินเชื่อเงินสด 
หมุนเวียนมีสัดส่วนร้อยละ 99.82 ในปี 2560 ร้อยละ 99.86 ในปี 2561 และร้อยละ 99.86 ในปี 2562 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคทั้งหมด ตามลำาดับ และสำาหรับสินเชื่อผ่อนชำาระมีสัดส่วนร้อยละ 0.18 ในปี 2560 ร้อยละ 0.14 ในปี 2561 และร้อยละ 
0.14 ในปี 2562 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคทั้งหมด ตามลำาดับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจทั้งสองประเภทมีความ
แตกต่างกัน เน่ืองจากกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ เน้นท่ีธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเป็นธุรกิจหลัก นอกจากน้ี ธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำาระ 
มีการแข่งขันสูงจากผู้ประกอบการบัตรเครดิต ทำาให้รายสินเชื่อผ่อนชำาระมีสัดส่วนไม่สูง

รายได้จากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเป็นธุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จเป็นอย่างสูง และสร้างรายได้ในสัดส่วนสูงที่สุดให้แก่บริษัทฯ โดยคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 91.89 ร้อยละ 92.01 และร้อยละ 91.42 ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2560 - 2562 ตามลำาดับ ซึ่งบริษัทฯ มีรายได ้
จากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนจำานวน 12,433.58 ล้านบาท ในปี 2560 เติบโตเป็น 14,111.79 ล้านบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตรา
การเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 6.54 ต่อปี เป็นผลมาจากการผสมผสานกลยุทธ์ทางธุรกิจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

1)  ความรวดเรว็ในการอนุมตัสินิเชือ่ ด้วยระบบวิเคราะห์สนิเชือ่แบบ Scoring Model รวมถึงการนำาเทคโนโลยมีาใช้ในการบรหิารจดัการ 
 ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อและเอกสารการสมัครสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ
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2)  การขยายเครือข่ายตู้กดเงินสด (ATM Alliance) กับธนาคารชั้นนำามาโดยตลอด  ณ สิ้นปี 2562 ลูกค้าสามารถใช้บริการเครือข่าย 
 ตู้กดเงินสดกับธนาคารชั้นนำารวมท้ังส้ิน 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ  
 ธนาคารออมสนิ ธนาคารกรงุศรอียธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์  อกีท้ัง บรษัิทได้เพิม่ช่องทางการโอนเงนิอตัโนมัติ (Direct Credit)  
 ท่ีลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมได้ทุกวันกับ 5 ธนาคารชั้นนำา ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร 
 กรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในการเบิกถอนเงินสดมากขึ้น 

3)  การทำาส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึง การเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้ท่ีมีคุณภาพดี (วงเงินสินเชื่อภายใต้เกณฑ์ 
 ของธนาคารแห่งประเทศไทย) อีกด้วย

ท้ังนี้ รายได้ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการให้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืม (Interest Received)  
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (Credit Usage Fee) และค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้ (Collection Fee) (ถ้ามี)

รายได้จากธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำาระ

รายได้จากธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำาระมีจำานวน 22.65 ล้านบาท ในปี 2560 จำานวน 18.93 ล้านบาท ในปี 2561 และจำานวน 19.20 ล้านบาท  
ในปี 2562 โดยคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 และลดลงร้อยละ 16.43 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 ของรายได้รวมจากปีก่อนหน้า  
ตามลำาดับ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นท่ีต้องการกล่ันกรองคุณภาพลูกค้าและร้านค้าสมาชิกอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความเข้มงวด 
ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อผ่อนชำาระ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำาระที่สูงขึ้นจาก 
ผู้ประกอบการบัตรเครดิต จึงทำาให้บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์เน้นธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนมากขึ้น โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
มีจำานวนร้านค้าสมาชิก 133 แห่ง

รายได้ที่เกิดจากสินเชื่อผ่อนชำาระประกอบไปด้วย ดอกเบ้ียรับจากเงินกู้ยืม (Interest Received) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (Credit 
Usage Fee) และค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้ (Collection Fee)  (ถ้ามี)

รายได้อื่น

นอกเหนือจากรายได้จากธรุกิจหลักตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัมีรายได้อืน่ซึง่ประกอบไปด้วย รายได้จากหน้ีสญูรบัคนื ค่าธรรมเนียม
ในการออกบัตร ดอกเบี้ยซึ่งได้รับจากเงินฝากสถาบันการเงิน เป็นต้น 

สำาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 รายได้อื่นของบริษัทฯ มี จำานวน 1,074.91 ล้านบาท จำานวน 1,143.20 ล้านบาท จำานวน 1,305.06 ล้านบาท 
ในปี  2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ 7.94 ร้อยละ 7.86 และร้อยละ 8.45 ของรายได้รวมตามลำาดับ  

ตารางแสดงรายการในรายได้อื่นสำาหรับปี 2560 - ปี 2562

(หน่วย:ล้านบาท)

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 รายได้จากหนี้สูญรับคืน 972.23 1,029.47 1,187.71

 รายได้จากการดำาเนินงานและอื่นๆ 102.68 113.73 117.36

                                     รวม 1,074.91 1,143.20 1,305.06
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เมื่อพิจารณาถึงรายได้หนี้สูญรับคืนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  เนื่องจากการเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งจากในส่วนฝ่ายติดต่อลูกค้า 
4 ราย และตัวแทนภายนอกในการติดตามหน้ีของบริษัท (Outside Agency) ท่ีได้รับการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 42 ราย  
เป็น 46 ราย ในปี 2562 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร การตัดหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  
และต้นทุนทางการเงิน 

สำาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มียอดค่าใช้จ่ายรวมจำานวน 8,558.88 ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 8,885.64 ล้านบาท  
ในปี 2562 โดยคดิเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) 1.89 ต่อปี ท้ังน้ี บรษัิทฯ มีนโยบายทีจ่ะควบคมุค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบรหิาร
ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญอย่างต่อเน่ือง โดยการปรับปรุงคุณภาพลูกหนี้ 
ผ่านระบบ Credit Scoring ในการอนุมัติและประเมินวงเงินท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย และปรับปรุงระบบการติดตามหนี้ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังมีการบริหารต้นทุนทางการเงินโดยการวิเคราะห์แนวโน้มอัตราดอกเบ้ียเพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุน 
ทางการเงินที่เหมาะสม เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหาร

สำาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มียอดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหารจำานวน 3,673.21 ล้านบาท จำานวน 3,773.38 ล้านบาท  
จำานวน 3,814.65 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 1.91 ต่อปี  ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย 
ในการดำาเนินงานและบรหิารเพือ่รองรบัการขยายตวัของธรุกิจสนิเชือ่เงนิสดหมุนเวียน รวมถึง การเพิม่ความสะดวกสบายในการให้บรกิาร 
แก่ลูกค้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการ 
ดำาเนินงานและบริหารต่อรายได้รวมแล้ว จะพบว่า บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 24.71 ลดลงจากร้อยละ 25.93 
ในปี 2561 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหารต่อรายได้รวมท่ีลดลงนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย 
ของบริษัทฯ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

สำาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญจำานวน 3,930.14 ล้านบาท จำานวน 3,918.04 ล้านบาท และจำานวน 
4,253.26 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 29.05 ร้อยละ 26.93 และร้อยละ 27.55 ตามลำาดับ  
โดยในปี 2562 สัดส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ปรับลดลง เป็นผลมาจากบริษัทฯ ยังคงสานต่อนโยบาย 
ในการควบคุมสินเชื่อที่มีคุณภาพ รวมถึงมาตรฐานการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่ระมัดระวังและเข้มงวด 

ต้นทุนทางการเงิน

สำาหรับปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำานวน 955.53 ล้านบาท จำานวน 914.46 ล้านบาท และจำานวน 817.73 ล้านบาท  
โดยสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ 7.06 ร้อยละ 6.28 และเหลือเพียงร้อยละ 5.30 
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลำาดับ  การลดลงของต้นทุนทางการเงินในปี 2562 เนื่องจากการชำาระคืนเงินกู้ยืมและทำาสัญญากู้ใหม่
ในจำานวนท่ีลดลงสุทธิประมาณ 1,500 ล้านบาท ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลงในปี 2019 จึงทำาให้ภาระดอกเบี้ย 
ของบริษัทฯ ลดลง 

ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียของบริษัทฯ อยู่ท่ี 6.20 เท่า 7.50 เท่า 9.01 เท่า ต้ังแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ตามลำาดับ  
โดยอัตราส่วนดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายดำาเนินงานและการบริหาร จึงส่งผล 
ให้กำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินปรับลดลง  
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 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรับ* 25.47 25.41 25.41

 อัตราดอกเบี้ยจ่าย 3.15 3.03 2.85

                                  ส่วนต่าง 22.31 22.38 22.56

กำาไรสุทธิ

บริษัทฯ มีความสามารถในการทำากำาไรอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทฯ มีกำาไรก่อนภาษีเงินได้จำานวน 4,972.26 
ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 6,550.40 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะท่ีบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 5,234.32 ล้านบาท ในปี 2562 
จากจำานวน 3,979.31 ล้านบาท ในปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 14.69 ต่อปี จากกลยุทธ์มุ่งเน้นในธุรกิจ 
สินเชื่อส่วนบุคคลและการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของรายได้สินเชื่อส่วนบุคคล  ในขณะเดียวกันท่ีต้นทุนการเงินของบริษัทฯ ได้ปรับลดลง 
มาโดยตลอด

อัตรากำาไรสุทธิ

ในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 29.41 ร้อยละ 32.66 และร้อยละ 33.91 ตามลำาดับ ทั้งน้ี อัตรากำาไรสุทธ ิ
ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ และต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสำาหรับปี 2560 ถึงปี 2562

(หน่วย: ร้อยละ) 

*รวมอัตราดอกเบี้ยรับ ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม

อัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมรับเฉล่ียของบริษัทฯ อยู่ท่ีร้อยละ 25.41 ในปี 2562 เท่ากับปีท่ีผ่านมาร้อยละ 25.41 ในปี 2561 ขณะท่ี
อัตราดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ยได้ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 3.15 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 2.85 ในปี 2562 เนื่องจากต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ 
ท่ีตำา่ลง ประกอบกับบรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดจากการดำาเนนิงานเพยีงพอท่ีจะรองรบัการขยายตัวของพอร์ตลูกหน้ี  ดังน้ัน บรษิทัฯ ไม่จำาเป็น
ต้องกู้ยืมเงินเป็นจำานวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกหนี้ 

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 50,511.05 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 55,340.52 ล้านบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตรา
การเติบโตของสินทรัพย์เฉล่ีย (CAGR) เท่ากับร้อยละ 4.67 ต่อปี โดยปัจจัยหลักท่ีบริษัทยังคงรักษาการเติบโตของลูกหน้ีสินเชื่อเงินสด
หมุนเวียนทุกปี 

ในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำานวน 49,111.27 ล้านบาท จำานวน 51,799.58 ล้านบาท และจำานวน 54,053.46 
ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.23 ร้อยละ 97.61 และร้อยละ 97.67 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ และมีสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียนจำานวน 1,399.78 ล้านบาท จำานวน 1,268.96 ล้านบาท และจำานวน 1,287.05 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 2.77 ร้อยละ 2.39 และร้อยละ 2.33 ของสินทรัพย์รวม ตามลำาดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ ดังนี้

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมสุทธิ ในปี 2560 จำานวน 48,135.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 53,600.53 ล้านบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็น
อัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 5.52 ต่อปี โดยยอดลูกหน้ีการค้าสุทธินั้นคำานวณมาจากยอดลูกหน้ีคงค้างตามสัญญา หักด้วย
รายได้ดอกเบีย้รอตดับญัชีและค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ทัง้นี ้ลกูหนีเ้งินให้กูย้มืสทุธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึ้นตามการขยายตวัอย่างต่อเนือ่งของ
ลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
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 ประเภทธุรกิจ  ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562
  ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ

                                   สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน  สินเชื่อผ่อนชำาระ  รวม
   จำานวนเงิน  ร้อยละ จำานวนเงิน  ร้อยละ จำานวนเงิน  ร้อยละ   
  (ล้านบาท)   (ล้านบาท)   (ล้านบาท) 

 สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 47,983.52 99.69 50,652.07 99.68 53,422.71 99.67

 สินเชื่อผ่อนชำาระ 151.49 0.31 161.33 0.32 177.82 0.33

                         รวม 48,135.01 100.00 50,813.40 100.00 53,600.53 100.00

 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

ตารางแสดงลูกหนี้การค้าสุทธิแยกตามประเภทธุรกิจ

                                                                                                                                                       (หน่วย: ล้านบาท)

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมสุทธิแบ่งเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมตามสัญญา 
สินเชื่อผ่อนชำาระ โดยในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกหน้ีสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 99.69 ร้อยละ 99.68 และ 
ร้อยละ 99.67 ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ตามลำาดับ ในขณะที่สัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อผ่อนชำาระอยู่ที่ร้อยละ 0.31 ร้อยละ 0.32 และ ร้อยละ 0.33 
ของลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม ตามลำาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเกือบทั้งหมด 
ของธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนจำานวน 47,983.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 53,422.71 ล้านบาท 
ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 5.52 ต่อปี  โดยลูกหนี้ดังกล่าวเติบโตต่อเนื่องตลอด เป็นผลมาจากกลยุทธ์
การแข่งขันของบริษัทฯ ในการเพิ่มจำานวนฐานลูกค้าใหม่ ด้วย campaign เพื่อนแนะนำาเพื่อน การค่อยๆ ปรับเพิ่มวงเงินให้กับกลุ่ม 
ฐานลูกค้าเก่าท่ีมีประวัติการชำาระดี ด้วยการกระตุ้นให้ลูกค้า update ข้อมูลฐานเงินเดือนใหม่ รวมถึงการส่งเสริม campaign  
การตลาดอื่นๆ เช่น 0% 30 วัน เป็นต้น 

บริษัทฯ มีลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมตามสัญญาสินเชื่อผ่อนชำาระจำานวน 151.49 ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 177.82 ล้านบาท ในปี 2562  
หรือคิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 8.34 ต่อปี  โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมตามสัญญาผ่อนชำาระเป็นผล
จากการทำาโปรโมชั่นกับสินค้ามือถือ 0% สูงสุด 24 เดือนร่วมกับ True Shop หลายสาขา

สำาหรบัการจดัชัน้ลูกหน้ีการค้าตามประวัตกิารจ่ายชำาระหน้ีงวดนัน้ บรษัิทฯ จำาแนกชัน้ลูกหน้ีออกเป็น 8 ระดับ ต้ังแต่ระดับ “ปกติ” (Normal) 
จนถึง “ระดับ OD6 ขึ้นไป” (รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 3 - 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ) 

เน่ืองจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดมีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจสินเชื่อท่ัวไปของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน บริษัทฯ จึงมีนโยบาย 
ในการอนุมัติสินเชื่อท่ีเข้มงวด โดยให้ความสำาคัญต่อความสามารถในการชำาระคืนหน้ีของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของลูกหน้ี โดยกำาหนดเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อท่ีเข้มงวดมากขึ้นและนำาระบบ Credit Scoring  
มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 

สดัส่วนลูกหน้ีจดัชัน้ปกตขิองบรษิทัฯ มีปรบัตัวลดลงจากร้อยละ 94.41 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 93.61 ในปี 2562 และยอดลูกหนีเ้กินกำาหนด
ชำาระได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 5.59 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 6.39 ในปี 2562
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                                   สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน  สินเชื่อผ่อนชำาระ  รวม
   จำานวนเงิน  ร้อยละ จำานวนเงิน  ร้อยละ จำานวนเงิน  ร้อยละ   
  (ล้านบาท)   (ล้านบาท)   (ล้านบาท) 

                                   สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน  สินเชื่อผ่อนชำาระ  รวม
   จำานวนเงิน  ร้อยละ จำานวนเงิน  ร้อยละ จำานวนเงิน  ร้อยละ   
  (ล้านบาท)   (ล้านบาท)   (ล้านบาท) 

 Normal 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

 Normal 53,294.73 93.59 189.05 99.29 53,483.78 93.61

 Current-OD2 2,342.19 4.11 0.82 0.43 2,343.01 4.10

 OD3 ขึ้นไป 1,306.68 2.29 0.53 0.28 1,307.22 2.29

                         รวม 56,943.61 100.00 190.40 100.00 57,134.01 100.00

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นอกจากนั้น เม่ือพิจารณารายละเอียดลูกหน้ีการค้าตามประเภทธุรกิจในปี 2560 ถึงปี 2562 จะพบว่าบริษัทฯ สามารถรักษาระดับลูกหน้ี
ของธุรกิจสินเชื่อทั้งสองประเภทให้อยู่ในระดับที่สูงไว้ได้ กล่าวคือ สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนมีสัดส่วนลูกหนี้ปกติอยู่ในช่วงร้อยละ 93.59 ถึง
ร้อยละ 94.40 ส่วนสนิเชือ่ผ่อนชำาระมสีดัส่วนลูกหน้ีปกตอิยูช่่วงร้อยละ 98.18 ถึงร้อยละ 99.29  แม้ในสภาวะของการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ
ท่ีลูกค้ามีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น เน่ืองจากบริษัทฯ มีระบบการบริหารและติดตามหน้ีที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับพนักงาน
ของบริษัทฯ ก็ได้รับการฝึกอบรมทักษะในการแก้ไขปัญหา การเจรจาต่อรองอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้พัฒนา ปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ Auto Dial เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการติดตามหน้ีให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่ม 
ช่องทางการรับชำาระผ่านการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)

การตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ ได้มีการต้ังสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวคือต้ังสำารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ท้ังจำานวนกับลูกหน้ีท่ีมียอดคงค้างชำาระเกินกำาหนด 3 เดือน และบริษัทฯ ได้เพิ่มการตั้งสำารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกับลูกหน้ีชั้นปกติ 
และลูกหนี้ที่มียอดคงค้างชำาระตั้งแต่ 1 วันแต่ตำ่ากว่า 3 เดือน โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า อน่ึง ในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มีการตั้งสำารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ สิ้นงวด จำานวน 3,292.40 ล้านบาท 
จำานวน 3,303.08 ล้านบาท และจำานวน 3,523.30 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.40 ร้อยละ 6.10 และร้อยละ 6.17 ของลูกหนี้
การค้าหลังจากหักรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (ก่อนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตามลำาดับ

เมือ่พจิารณาการตัง้สำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูตามประเภทธรุกิจจะพบว่า ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืจากธรุกิจสนิเชือ่เงนิสดหมุนเวียนจะมีสดัส่วน
การตั้งหนี้สำารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในระดับท่ีสูงกว่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำาระ โดยในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ 
มีการต้ังสำารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเป็นร้อยละ 6.41 ร้อยละ 6.12 และร้อยละ 
6.18 ของลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืหลังหกัรายได้ดอกเบ้ียรอตัดบัญช ี(ก่อนการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู) ตามลำาดับ ในขณะท่ีสดัส่วนการสำารอง
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจากธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำาระเท่ากับร้อยละ 2.23 ร้อยละ 1.94 และร้อยละ 1.34 ของลูกหน้ี
เงินให้กู้ยืมหลังจากหักรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (ก่อนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตามลำาดับ
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ตารางความเพียงพอในการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: ล้านบาท)  

1)    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมหลังจากหักรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

บริษัทฯ ได้กำาหนดวิธีการตัดจำาหน่ายหนี้สูญ โดยจะตัดจำาหน่ายลูกหนี้ที่มียอดค้างชำาระต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป ซ่ึงเป็นการตัดจำาหน่ายด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเต็มจำานวน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการติดตามหน้ีสำาหรับหน้ีท่ีถูกตัดจำาหน่ายดังกล่าว 
สำาหรับหนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 สามารถจำาแนกตามธุรกิจได้ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ มียอดตัดจำาหน่ายหน้ีสูญจำานวน 3,672.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 4,033.04 ล้านบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตรา
การเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.79 ต่อปี โดยยอดตัดจำาหน่ายหนี้สูญมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามจำานวนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่เพิ่มขึ้น 

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวมของบริษัทฯ จะพบว่าอัตราส่วนดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 7.14 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 7.06 
ในปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ และประสิทธิภาพของระบบการติดตามหนี้สินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนี้สิน

ในปี 2560 บริษัทฯ มียอดหน้ีสินรวมจำานวน 32,439.74 ล้านบาท ลดลงเป็น 29,524.77 ล้านบาท ปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต
ลดลงเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 4.60 ต่อปี ท้ังน้ี การลดลงของหน้ีสินรวมมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว 
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ อน่ึง ปี 2562 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนท้ังหมดเท่ากับ 12,933.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.81  
ของหนี้สินรวม และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนท้ังหมดเท่ากับ 16,591.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.19 ของหนี้สินรวม โดยหน้ีสินส่วนใหญ่
เป็นเงินกู้ยืมจำานวน 27,958.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.70 ของหนี้สินรวมทั้งนี้ เงินกู้ยืมของบริษัทฯ สามารถจำาแนกได้เป็นเงินกู้
ระยะสั้น และระยะยาว ดังตารางด้านล่างนี้ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 3,667.42 3,903.52 4,031.21

 สินเชื่อผ่อนชำาระ 5.36 3.83 1.84

                                      รวม 3,672.78 3,907.35 4,033.04

ตารางแสดงหนี้สูญแยกตามประเภทธุรกิจ

(หน่วย:ล้านบาท)

สนิเช่ือเงนิสดหมุนเวียน  51,272.45 3,288.94 6.41 53,951.96 3,299.89 6.12 56,943.61 3,520.90 6.18

สนิเช่ือผ่อนชำาระ 154.95 3.46 2.23 164.53 3.20 1.94 180.23 2.41 1.34

             รวม 51,427.40 3,292.40 6.40 54,116.48 3,303.08 6.10 57,123.84 3,523.30 6.17
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* รวมเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

โดยในปี 2562 เงินกู้ยืมรวมของบริษัทฯ ได้ลดลง 1,501.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.37 จากการใช้กำาไรจาก 
การดำาเนินงานของบริษัทเพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดชำาระบางส่วน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 8,954.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 11,617.86 ล้านบาท ในปี 2562 สำาหรับรายละเอียด 
ของเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ เป็นดังตารางนี้

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวในปี 2560 จำานวน 21,957.37 ล้านบาท ปรับลดลงเป็น 16,340.92 ล้านบาท ในปี 2562 สำาหรับรายละเอียด
ของเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ เป็นดังตารางนี้

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้น 3,152.13 3,385.85 4,163.23

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 2,803.29 3,517.40 3,317.18

 หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 2,998.95 3,959.58 4,137.46

                         รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 8,954.37 10,862.83 11,617.86

 เงินกู้ยืมระยะยาว 8,891.31 6,976.20 6,349.41

 หุ้นกู้ 13,066.06 11,620.75 9,991.51

                         รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 21,957.37 18,596.95 16,340.92

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

 ประเภทธุรกิจ  ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562
  จำานวน  ร้อยละ จำานวน  ร้อยละ จำานวน  ร้อยละ

 เงินกู้ยืมระยะสั้น* 8,954.37 28.97 10,862.83 36.87 11,617.86 41.55

 เงินกู้ยืมระยะยาว 21,957.37 71.03 18,596.95 63.13 16,340.92 58.45

                         รวม 30,911.74 100.00 29,459.78 100.00 27,958.78 100.00

(หน่วย: ล้านบาท)

นอกจากนี้ ปี 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาอีกจำานวน 3,321.04 ล้านบาท (หรือ 100.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.88 ของยอดเงินกู้รวม ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศและ 
อัตราดอกเบ้ียทั้งจำานวน เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
และดอกเบี้ย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 เท่ากับ 1.80 เท่า ลดลงเป็น 1.14 เท่าในปี 2562 โดยอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองจากผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้น ทำาให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
และชำาระแล้วเท่ากับ 6,000.00 ล้านบาท และมีกำาไรสะสมเท่ากับ 19,815.74 ล้านบาท รวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 25,815.74 ล้านบาท
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ปัจจัยความเสี่ยง 2562

ปัจจยัความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกิจ
ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการสูญเสียโอกาสในการได้เปรียบ 
ทางการแข่งขัน

การขยายตัวอย่างต่อเนือ่งของภาคธรุกิจการประกอบธรุกิจสนิเชือ่
บุคคลภายใต้การกำากับ ทำาให้การแข่งขันทางด้านธุรกิจเกิดความ 
เข้มข้นมากขึ้นในทุกๆ ปี ผู้ประกอบการจากหลากหลายสถาบัน 
ในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล อาทิ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน  
และผู้ให้บริการท่ีมิใช่สถาบันการเงิน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่มี
ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนกลยุทธ์และความสามารถ 
ในการแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เก่ียวกับการบรโิภคและการตลาด 
ดงันัน้ บรษิทั อซีี ่บาย จำากัด (มหาชน) มีความจำาเป็นในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สามารถพัฒนาการดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้อง 
กับความต้องการของลูกค้า

สำาหรับการบริหารความเสี่ยงเรื่องน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำา 
แบบสำารวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายของบริษัทฯ และดำาเนินกิจกรรมการตลาดต่างๆ จาก
ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำารวจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ 
รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ รวมท้ังติดตามความ
เคลื่อนไหวด้านการตลาด ตัวอย่างเช่น ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง 
การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และเพื่อเป็นการสร้าง 
ความเข้มแข็งในความสามารถทางการแข่งขัน ฝ่ายวางแผนธุรกิจ 
และฝ่ายแผนงานและประสานงานองค์กรได้รบัมอบหมายให้รายงาน
ข้อมูลดังกล่าวแก่คณะผู้บริหาร และฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

2. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ พึ่งพาธุรกิจสินเช่ือ 
หมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่

บรษัิทฯ ได้รบัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เพือ่ประกอบธรุกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ โดยอนุญาตให้บริษัทฯ  
ดำาเนินธุรกิจสนิเชือ่รายย่อย ซึง่ประกอบด้วย (1) สนิเชือ่หมุนเวียน 
(2) สินเชื่อผ่อนชำาระ อย่างไรก็ตาม รายได้รับส่วนใหญ่ มากกว่า 
99% มาจากสินเชื่อหมุนเวียน ภายใต้สภาวการณ์ท่ีว่าบริษัทฯ  
ต้องพึ่งพาธุรกิจส่วนใหญ่จากสินเชื่อหมุนเวียน จึงทำาให้การ
เปล่ียนแปลงจากปัจจยัการแข่งขนัทางธรุกิจ อาทิเช่น ความล้าสมัย

ของคุณภาพการให้บริการ และการทดแทนของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ อาจสร้างผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ในท้ายที่สุด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาบริการอย่างต่อเน่ือง  
มีการกำาหนดนโยบายการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการสร้างแบรนด ์
ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ยังมองหาโอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
แคมเปญส่งเสรมิการขายท่ีหลากหลาย และการจดัแสดงนิทรรศการ 
ในรูปแบบต่างๆ ตามเวลาและโอกาสต่างๆ การขยายเครือข่าย 
การให้บริการไปทั่วประเทศ และการติดตามคุณภาพลูกหนี ้
อย่างสมำ่าเสมอ เป็นต้น

3. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย

บรษัิทฯ ดำาเนินธรุกิจสนิเชือ่เพือ่ผู้บรโิภค ซึง่ถือว่าเป็นหนึง่ในธรุกิจ
ท่ีมีบทบาทสำาคัญต่อเศรษฐกิจระดับจุลภาค หากประเทศไทย 
เผชญิกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การใช้จ่ายของผูบ้รโิภคก็จะลดลง 
ตามไปด้วย และอาจส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อหมุนเวียนลดลง 
และท้ายที่สุด อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตในภาคธุรกิจการเงิน

บริษัทฯ ตระหนักในความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจดังท่ีกล่าวมา 
ข้างต้น จึงได้มีการจัดให้มีการรายงานสภาวการณ์และแนวโน้ม 
ทางเศรษฐกิจต่อคณะผู ้บริหารฯ รายไตรมาสเป็นอย่างน้อย 
รายงานดังกล่าวครอบคลุมการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและ
จุลภาค ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ระดับ
หน้ีภาคครัวเรือน การเคล่ือนไหวของธุรกิจสินเชื่อรายย่อย  
ตลาดทุนและตลาดเงนิ เป็นต้น การรายงานดงักล่าวจะทำาให้บรษิทัฯ 
สามารถปรบัเปล่ียนกิจกรรมต่างๆ และการดำาเนนิธรุกิจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

4. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐและ 
การเมือง

การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ (อาทิเช ่น มาตรการ 
การกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ การลดภาษี  
การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ฯลฯ) และการเมือง (อาทิเช่น  
การบริหารจัดการของรัฐบาล ความมั่นคงทางการเมือง การ 
เลือกตัง้และการประท้วงรฐับาล เป็นต้น) ซึง่อาจส่งผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคและความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทฯ
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จากความเสี่ยงท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการ
ดแูลและเสรมิสร้างการควบคมุคณุภาพพอร์ตสนิเชือ่อย่างต่อเน่ือง  
โดยมีกระบวนการการพจิารณาวงเงนิสนิเชือ่ท่ีรดักุมและน่าเชือ่ถือ  
มีการประเมินและตรวจสอบเป็นประจำาเพือ่ให้ม่ันใจว่ามกีระบวนการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ อีกทั้ง บริษัทฯ  ได้มอบหมายให้สำานักกำากับ
ธุรกิจองค์กรติดตามการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายและข้อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจและนำาใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
กลยทุธ์และการดำาเนินงานของบรษิทัฯ ผลจากการวิเคราะห์จะมีการ
รายงานอย่างสมำ่าเสมอต่อคณะผู้บริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์หรือการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
ทันท่วงที และ/หรือ ภายใต้วิกฤตการเมือง และเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

5. ความเสี่ยงจากภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อบังคับจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามระเบียบและ 
กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความเส่ียงจากการร้องเรียนเก่ียวกับ 
การดำาเนินธุรกิจท่ีไม่สมเหตุสมผล ข่าวเชิงลบ หรือความคิดเห็น
จากสื่อมวลชน สังคมออนไลน์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีอาจสร้าง 
ความเสยีหายต่อภาพลักษณ์และชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  
เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนต่อลูกค้าในสิ่งท่ีบริษัทฯ ดำาเนินการ
อยู่ รวมทั้งดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ หลากหลายด้าน  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแสดงถึงความมุ่งม่ันของบริษัทฯ 
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำากฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และคู ่มือปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและ 
ข้อเสนอแนะของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว  บริษัทฯ 
มีระบบและเครื่องมือตรวจสอบติดตามท่ีสามารถค้นหาเหตุการณ์
น่าสงสัยและป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

6. ความเสี่ยงจากความยากลำาบากในการสรรหาและ 
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

ตามนโยบายการบริหารจัดการ “เรามุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้นำาทางด้าน
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และนำา Umay+ ไปสู่แบรนด์ท่ีมีผู้เลือกใช ้
มากท่ีสุด ด้วยบริการท่ีลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด” อีกท้ัง 
ยังมุ่งเน้นไปที่ความสำาคัญของพนักงาน ซึ่งถือเป็นหน่ึงในปัจจัย 
ท่ีมีคุณค่าและสำาคญัอย่างยิง่ต่อความสำาเรจ็ทางธรุกิจ ดงัน้ันในการ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและความพร้อมที่จะเติบโต 
บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีเสถียรภาพ  

และการสร้างแรงจูงใจในการทำางานอย่างเพียงพอ นอกจากน้ี 
บริษัทฯ มีแผนรองรับและป้องกันปัญหาการขาดแคลนพนักงาน 
ท่ีมีศักยภาพอย่างเหมาะสม ปัจจุบันน้ี สถานการณ์การแข่งขัน 
ของธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให ้
ความต้องการทางด้านบุคลากรจากทางสถาบันการเงินมีสูงขึ้น  
และอาจส่งผลต่อความยากลำาบากในการสรรหาบุคลากรท่ีอาจ
กระทบต่อความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจก็เป็นได้

บริษัทฯ ตระหนักและต้ังใจที่จะบรรเทาความเสี่ยงน้ี ด้วยวิธีการ 
ต่างๆ เช่น การเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรโดยการสรรหา
บุคลากรในท้องถ่ิน การใช้บริษัทจัดหางานที่มีความเชี่ยวชาญ  
การปรับปรุงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และโปรแกรมการมีส่วนร่วม 
ตามนโยบายการบริหารจัดการ ท่ีมุ ่งสร้างแรงจูงใจในท่ีทำางาน  
รวมถึงการสร้างความเป็นกันเองในสถานท่ีทำางาน บริษัทฯ  
ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผ่านกลไก
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยการกำาหนดความ 
สามารถเพื่ อ เพิ่ มปร ะสิ ทธิภาพในการทำ า ง านและความ 
รับผิดชอบ มากไปกว่าน้ี บริษัทฯ มีการดำาเนินการสำารวจ 
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ เป็นประจำาทุก 3 ปี

7. ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร ์หรือการ 
หยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เน่ืองจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องพึ่งพาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดเก็บข้อมูล 
ท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจและข้อมูลของลูกค้า การโจมตีทาง
ไซเบอร์อาจนำาไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลท่ีเป็นความลับ ซึ่งจะส่งผล
ด้านลบต่อชื่อเสียงบริษัทฯ การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนือ่ง
ในการดำาเนินธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้าในท้ายที่สุด

การตระหนักถงึการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ลูกค้าน้ัน บริษัทฯ ได้ดำาเนินการสร้างระบบรักษาความปลอดภัย 
ท่ีมรีะดบัสงู  และจดัให้มกีารทดสอบการโจมตทีางไซเบอร์หลากหลาย 
รูปแบบ บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบประจำาวันเพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงทางด้านกายภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อีกท้ัง บริษัทฯ  
มีการจัดต้ังศูนย์สำารองในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า
กระบวนการทางธุรกิจท่ีสำาคัญท้ังหมด สามารถดำาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นโดยไม่มีผลกระทบใดๆ 

8. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ

การดำาเนินธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก 
ท่ีไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ 
และภัยพิบัติด้านเทคนิค ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
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ของบริษัทฯ ได้ ความเสี่ยงตามท่ีกล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อการให้บริการ และอาจทำาให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  
เสียหาย โดยผลที่ตามมาอาจทำาให ้สถานะทางการเงินและ 
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางด้านลบได้

บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงจากความเสียหายท่ี 
เก่ียวเน่ืองกับการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยมีการจัดทำานโยบาย 
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานตามท่ีได้ระบุไว้เม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น บริษัทฯ  
มีแผนความต่อเน่ืองในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งกำาหนดแผนการ 
ปฏิบัติงานที่สำาคัญ เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการทางธุรกิจที่สำาคัญ
ท้ังหมดจะสามารถดำาเนินการได้โดยไม่หยุดชะงัก ล่าช้า ซึ่งอาจ 
นำาไปสู่ความเสียหาย ความสูญเสีย หรอืจากวิกฤตต่ิางๆ ท่ีทำาให้
บริษัทฯ ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้ตามปกติ นอกจากน้ีบริษัทฯ  
มีโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยสำาหรับลูกค้า 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตามความเหมาะสม

9. ความเสี่ยงจากการลดลงของคุณภาพลูกหนี้

ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู ้บริโภค โดยปกติจะเก่ียวข้องกับผู้บริโภค 
จำานวนมาก ดังน้ัน บรษิทัฯ จึงมีความเสีย่งท่ีเกดิจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย การเลิกจ้างงาน ภัยพิบัติท่ีอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความสามารถในการชำาระหน้ีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  
มีการติดตามสถานการณ์และพฤติกรรมของลูกค้าอย่างสมำา่เสมอ 
และมีการทบทวนเกณฑ์การพจิารณาสนิเชือ่ ให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
เพือ่เพิม่คณุภาพของสนิเชือ่ท่ีดี และลดความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งจากการทุจรติท้ังภายใน
และภายนอก ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (KYC) จัดให้มี
การเรียนรู้ในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง และกฎระเบียบภายในอื่นๆ แก่พนักงานที่เก่ียวข้อง 
และแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบตามรูปแบบการป้องกัน 3 ชั้น 
(Three lines of defense) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าข้อผิดพลาดจะไม่
เกิดขึ้น ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

10. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้สินเชื่อหมุนเวียน ซ่ึงจะช่วยให้ 
ลูกค้าสามารถใช้บัตรท่ีออกโดยบริษัทฯ ในการเบิกถอนเงินสด 
ภายใต้วงเงนิท่ีได้รบัอนุมัตผ่ิานช่องทางการให้บรกิารต่างๆ บรษัิทฯ 
อาจมีความเสีย่งด้านสภาพคล่องระยะสัน้ กรณีท่ีจำานวนเงนิทีลู่กค้า 
เบิกถอนมีปริมาณสูงกว่ายอดเงินท่ีบริษัทฯ สำารอง ความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่องระยะยาวอาจเกิดขึ้นตามมาจากการขาดแหล่ง 
เงินทุน และส่งผลให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนและความเชื่อม่ันในการ
ดำาเนินธุรกิจในท้ายที่สุด

บรษัิทฯ มีการตดิตามความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ตลอดจนควบคมุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ 
การดำาเนินธุรกิจรายวันเป็นประจำา อีกทั้งบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อ
ระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อรองรับ
ความต้องการในการเบิกถอนเงินสดของลูกค้า ในส่วนของ 
การบริหารสภาพคล่องในระยะยาวนั้น บริษัทฯ ใช้วิธีการบริหาร
ความเสี่ยงตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายภายในดังนี้: (1) สำารวจ 
แหล่งเงินทุนใหม่ (2) การระดมทุนที่มีระยะเวลาครบกำาหนดยาวขึ้น 
(3) การสร้างโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม และ (4) การรักษาระดับ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เพื่ออำานวยความสะดวกเมื่อต้องการ
เงินทุน

11. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียมผีลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนนิ
ธุรกิจและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เน่ืองจากเงินทุนของบริษัทฯ  
มาจากสินเชื่อธนาคารพาณิชย์และตลาดการเงิน ดังน้ันหากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวสูงขึ้น จะทำาให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการบรรเทาความเสีย่ง
จากอตัราดอกเบ้ียโดยใช้ตราสารอนุพนัธ์ การทำาสญัญาแลกเปล่ียน 
เงินตราต่างประเทศภายใต้นโยบายที่มีการป้องกันความเสี่ยง 
เต็มจำานวน และการรักษาสมดุลเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว  
รวมทั้งการชำาระคืน

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมีนโยบายในการป้องกันความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยนด้วยการทำาสัญญาการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อแปลง 
สกุลเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย 
ท่ีจะทำาธุรกรรมแลกเปล่ียนสกุลเงินเพื่อเก็งกำาไรในอัตรา 
แลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย

12. ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตาม 
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
กำากับดแูลต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้สินเชื่อผู้บริโภคภายใต้ 
การกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการ 
ออกกฎหมายและข้อบังคับใหม่ที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ อาจต้องดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการทำางานให้

43

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

42



สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
การตีความกฎหมายและข้อบังคับหรือความไม่แน่นอน อาจทำาให ้
เกิดปัญหาทางกฎหมายอย่างไม่คาดคิด

บริษัทฯ มีสำานักกำากับธุรกิจองค์กรดูแลรับผิดชอบในการติดตาม 
การเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ และวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข ้อบังคับให ้ กับทุกฝ่ายงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง

13. ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน

การจัดทำารายงานทางการเงิน บริษัทฯ จำาเป็นต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนข้อกำาหนดและเงื่อนไข
ของหน่วยงานกำากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เช่น สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์  
กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศให้มีการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยหลายฉบบั
อย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้มาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทยอยู่ในระดบัท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ
เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงมาตรฐานการบัญช ี
ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมี 
ความเสีย่งท่ีอาจจะไม่สามารถปฏบิติัตามประกาศท่ีเก่ียวข้องได้ทัน
ภายในระยะเวลาที่กำาหนด หรือมีความเสี่ยงท่ีรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างมากในการบรรเทา 
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำาการติดตามข่าวสารและประกาศต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับการรายงานทางการเงิน จากหน่วยงานกำากับดูแล  
การขอคำาปรึกษาและตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญท้ังภายในและ
ภายนอก รวมถึงการส่งพนักงานท่ีเก่ียวข้องเข้ารับการฝึกอบรม
และสัมมนาอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลและ
เตรียมพร้อมในการจัดทำารายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้องและ
ทันท่วงที 

14. ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารในการปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 
ให้มีประสิทธิผลและการจัดการเหตุทุจริต

บรษิทัฯ มีการพฒันากระบวนการภายในอย่างต่อเน่ือง เพือ่ส่งมอบ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นนวัตกรรมใหม ่
แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลและการจัดการ 
เหตุทุจริต ซึ่งความเสี่ยงน้ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยสำาคัญ ได้แก่  
(1) การทุจริตภายใน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการกระทำาท่ีต้ังใจ การ
ยักยอกทรัพย์สิน การหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
นโยบาย และข้อบังคับภายในบริษัทฯ (2) ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และ
แนวทางการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจเกิดจากความล้มเหลวโดย 
ไม่เจตนาหรือโดยประมาทต่อการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ 
รวมถึงข้อกำาหนดท่ีเหมาะสมหรือจากการออกแบบผลิตภัณฑ ์
หรือบริการ และ (3) การบริหารจัดการต่อการปฏิบัติงาน การ 
ส่งมอบและกระบวนการ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนของธุรกรรม 
หรือการบริหารจัดการเรื่องกระบวนการที่ล้มเหลวจากความ
สมัพนัธ์กับคูค้่าและพนัธมิตรทางการค้า ปัจจยัหลักทัง้สามประการ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อต้นทุนการดำาเนินงานและ 
ชื่อเสียงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย กฎและข้อบังคับในระดับท่ีเพียงพอ  
เพื่อป้องกันการทุจริตภายในและสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน
อย่างมีประสทิธภิาพผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสมำา่เสมอ อกีท้ังมีการ
จัดทำาคู่มือสำาหรับกระบวนการทำางานที่สำาคัญ

15.  ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน 

การคอร์รัปชันส่งผลกระทบทางด้านลบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ต่อ 
ชื่อเสียงบริษัทฯ และยังสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติการ 
ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกันการ
คอร์รัปชันและได้มีการกำาหนดกิจกรรมท่ีสำาคัญซึ่งอาจก่อให้เกิด
ต่อความเสีย่งจากการคอร์รปัชนั ดงัน้ี (1) การติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการติดสินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
(2) การหลีกเล่ียงภาษ ีซึง่อาจเกิดขึน้จากการไม่ชำาระตามกฎหมาย
โดยเจตนา และ (3) การบริจาคเพื่อการกุศล ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจาก 
การใช้เป็นช่องทางทุจริตหรือให้สินบน

จากมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงจัดทำานโยบาย  
กฎ ข้อบังคับภายในต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ นโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชันกฎอำานาจการอนุมัติ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจ ข้อบังคับการต่อต้านการติดสินบน ข้อบังคับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับการแจ้งเหตุทุจริต ข้อบังคับ 
การจัดเล้ียงและการรับของขวัญ บริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอด 
ความรู ้แก่พนักงานอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อหลีกเล่ียงความเสี่ยง 
ดังกล่าวในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ  
ยังเป็นสมาชิกของ “โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นว่า “ระบบ 
การกำากับดูแลกิจการ” ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการ ที่มี 
วิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีคณะกรรมการท่ีมีคุณภาพทรงคุณธรรมและจริยธรรม  
การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ ้น และมีความ 
รบัผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี จะเป็นปัจจยัสำาคญัในการส่งเสรมิ
องค์กรฐานะของบริษัทฯ และเพิ่มพูนความมั่นคงในระยะยาว 
แก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ใช้เป็นหลักการในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมหลักการเรื่องโครงสร้างการกำากับดูแลสิทธิของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสยี การประชมุผูถื้อหุน้ จรยิธรรมทางธรุกิจ การป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารโดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิในด้านต่างๆ ของ 
ผูถื้อหุ้น โดยเฉพาะในการดำาเนินการประชมุของผูถื้อหุน้ ซึง่บรษัิทฯ 
มีนโยบายให้การดำาเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีกำาหนดไว้ เช่น บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลอย่างเพียงพอ 
และความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบวาระ 
การประชุมเพื่อการพิจารณาตัดสินใจของผู ้ถือหุ้น พร้อมกับ
หนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น ในระหว่างการประชุม ประธาน 
ท่ีประชุมจะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระ และไม่เพิ่มวาระ 
ประชุมที่ไม่ได้บรรจุหรือแจ้งล่วงหน้าก่อน ประธานที่ประชุมให ้
ความสำาคัญต่อการแสดงความเห็น คำาถาม และข้อแนะนำาจาก 
ผู ้ถือหุ ้นในที่ประชุม พร้อมให้เวลาอย่างเพียงพอสำาหรับการ
พิจารณาในแต่ละวาระการประชุม

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษิทัฯ เคารพในสทิธขิองผูถื้อหุน้และมีหน้าท่ีปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ ้นทุกคนอย่างเป็นธรรม ท้ังผู ้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร  
ไม่ใช่ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  
เพื่อสร้างความม่ันใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร 
จะดูแลปกป้องผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของผู ้ถือหุ ้น 
ทุกรายได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บรษิทัฯ มีนโยบายท่ีจะเคารพสทิธขิองผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีต่อบรษิทัฯ 
อันได้แก่ ผู ้ถือหุ้น คู ่ค้า ลูกค้า พนักงาน คู่แข่งขัน สังคม และ 
สิง่แวดล้อม และได้ระบุเป็นหลักการไว้ในจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความม่ันใจว่าสิทธิของผู ้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ัน ได้รับการตระหนักถึงและคุ ้มครอง 
อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการต่อต้าน

การทุจริตในองค์กร บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการต่อต้านการทุจริต  
รวมถึงสนับสนุนและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อีกท้ังจัดให้มีช่องทาง “การแจ้งเหตุทุจริต
และประพฤติมิชอบ” (Whistle Blowing) สำาหรับแจ้งเบาะแส  
หรือข้อร้องเรียน ในประเด็นเก่ียวกับการกระทำาผิดกฎหมาย  
ความไม่ถูกต้องของการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายในที่ไม่เพียงพอ หรือความประพฤติมิชอบ

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระของบริษัทฯ  
โดยเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ และมีความโปร่งใส  
ตามระยะเวลากำาหนด ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสารสนเทศ 
ทางการเงิน และไม่ใช่สารสนเทศทางการเงิน ท่ีต้องเปิดเผยตาม 
ข้อกำาหนดของ คณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  
(กลต.) และตามกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผย
สารสนเทศทางการเงนิต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีย่อมรบั
ท่ัวไปและรบัรองโดยผู้สอบบัญชสีากล บรษัิทฯ กำาหนดให้มหีน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทฯ 
ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก ่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ได้
รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึง 
ได้อย่างสะดวก เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ ์
หลากหลายในสาขาต่างๆ มีความซือ่สตัย์ สจุรติ มีจรยิธรรมในการ
ดำาเนินธุรกิจ และสามารถจัดสรรเวลาและความสามารถในการ 
ปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการของบรษิทัฯ ได้เต็มท่ี โดยมจีำานวนกรรมการ
อย่างเพียงพอที่จะกำากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ มีจำานวน
กรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่ควรเกิน  
12 คน และประกอบด้วยกรรมการที่ เป ็นอิสระอย่างน้อย 
หน่ึงในสามของคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยมีคณุสมบตัติามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
กรรมการท่ีมิใช่ผู ้บริหารเพื่อถ่วงดุลอำานาจ กรรมการมีวาระ 
การดำารงตำาแหน่งตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ 

คณะกรรมการต้องดูแลจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ รวมทัง้มหีน้าท่ีกำาหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กำากับ ดูแลการบริหาร และ 
การจัดการของฝ่ายบรหิาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รบัมอบหมาย 
และตามหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ หรืออยู ่ ในข่าย 
ท่ีกฎหมาย หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องปฏิบัติ
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1  ออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
2  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายทาเคโอะ โนดะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ตาม โดยคณะกรรมการกำาหนดให้มีการประชมุเป็นประจำาอย่างน้อย 
6 ครั้งต่อปี โดย ประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเวลาแต่ละ
วาระให้อย่างเพียงพอ สำาหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย แสดงความ
คดิเหน็อย่างเป็นอสิระ ในประเดน็ทีส่ำาคญั โดยคำานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และมีหน้าท่ีดำาเนินการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้การดำาเนินกิจการมีความ
โปร่งใสอย่างแท้จริง 

ค่าตอบแทนของกรรมการ จะสอดคล้องกับหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
และเม่ือเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว  
โดยให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
และผู้ถือหุ้น

ท้ังน้ี ตารางแสดงรายละเอียดจำานวนครั้งของการประชุม และ 
จำานวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2562  
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 ชื่อ - สกุล คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

 นายฮิโตชิ โยโกฮามา 9/9 -

 นายโยชิโร ยามากูจิ 9/9 -

 นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ 9/9 -

 นายมาซาโต ทาคามิ 9/9 -

 นายทาเคโอะ โนดะ1 1/5 -

 นายมาซารุ คุโรดะ2 2/4 -

 นายโยชิฮารุ โมริ 9/9 -

 นายวิทิต สัจจพงษ์ 9/9 9/9

 นายไพฑูรย์ ทวีผล 9/9 9/9

6.  การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการต่อต้านการคอร์รปัชนัทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร ด้วยการออกนโยบายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
นโยบายการกำากบัดแูลกิจการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อบังคับต่อต้านการ 
ติดสินบน  และข้อบังคับการเลี้ยงรับรองและของขวัญ รวมถึงคู่มือ
การรายงานและตรวจสอบการบริจาคและให้การสนับสนุน  เพื่อใช้
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อีกท้ัง 
ยังจัดให้มีช่องทางแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบที่ชัดเจน  
เพื่อให้พนักงาน และบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกับ
ความประพฤติท่ีขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ นำาไปสู่กระบวนการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
รวมถึงพิจารณาบทลงโทษต่อไป และเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 
บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยให้การรับรองว่า 
บรษิทัฯ เป็นแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ 
นอกจากน้ี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันให้
พนักงานเข้าร่วม ในปี 2562  ดังนี้ 

1.  สร้างความเข้าใจเรือ่ง ข้อบงัคบัการแจ้งเหตทุุจรติและประพฤติ 
 มิชอบแก่พนักงานผ่านกิจกรรมการประกวดภาพการ์ตูน 
 หัวข้อ “การแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

2.  แบบทดสอบความรู ้ทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 ทางธุรกิจ โดยกำาหนดให้พนักงานทุกคนเข้าทำาข้อสอบ

3.  แบบทดสอบความรู้ทางด้านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  
 โดยกำาหนดให้พนักงานทุกคนเข้าทำาข้อสอบ

4.  จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านข้อบังคับการเล้ียงรับรอง 
 และของขวัญเพื่อให้ความรู ้แก่พนักงานเก่ียวกับแนวทาง 
 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองและของขวัญ

5.  กิจกรรมการตอบคำาถามเก่ียวกับข้อบังคับการเล้ียงรับรอง 
 และของขวัญ 

6.  เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการงดรับของขวัญ  
 ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ต เฟซบุ๊ก เว็บไซต์บริษัท  
 และแอปพลิเคชั่นสื่อสารองค์กร

7.  จัดทำาจดหมายขอความร่วมมือจากผู้ขาย คู่ค้า และพันธมิตร 
 ทางธุรกิจงดให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี  
21 กุมภาพันธ์ 2563 เก่ียวกับการประเมินความเพียงพอของ 
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำาปี 2562 คณะกรรมการ 
มีความเหน็ว่า บรษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในโดยรวมท่ีเหมาะสม
และอยู่ในระดับที่เพียงพอ ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่มีความรู้ความ
สามารถ มคีวามน่าเชือ่ถือ และมคีวามเป็นอสิระในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
สามารถทำาหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิของบรษิทัฯ 
ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ ท่ีกำาหนดให้คณะกรรมการบรษัิทฯ ต้องประกอบด้วยคณะกรรม 
อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการติดตามดูแล 
การปฏิบัติตามหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจในทุกระดบั 
และยงักำาหนดบทบาทของ สำานักกำากับธุรกิจองค์กร ที่ทำาหน้าที ่
ในการกำากับดูแล และประเมินผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ม ี
การกำาหนดให ้มีการประเมินการปฏิบัติตามจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

1. การดำาเนินการเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทำาหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ 
เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบ 
จะดำาเนินการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับ กฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้ม่ันใจถึงความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน และความเพียงพอครบถ้วนของการเปิดเผย
ข้อมูล รวมถึงการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีอำานาจ 
ในการสัมภาษณ์ ตั้งคำาถามกับพนักงานหรือลูกจ้างใดๆ และได้รับ
เอกสารต่างๆ ท่ีจำาเป็นเพือ่การดำาเนินงานตรวจสอบความเพยีงพอ
และประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  
และกระบวนการปฏิบัติงานอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามการดำาเนินงานท่ี
กำาหนดไว้ และเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ท้ังน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการดำาเนินงาน
ประจำาวันต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. การตรวจสอบธุรกจิสนิเชือ่ส่วนบคุคลภายใต้การกำากับ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับดูแล 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 12 แห่งประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ) 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548

ในปีน้ี การตรวจสอบการดำาเนินงานภายใต้ประกาศกระทรวง 
การคลังและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องการกำากับ
ดแูลการเสนอบรกิารทางการเงนิ (Market Conduct) ได้ดำาเนินการ
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 โดยจาก 
การตรวจสอบพบประเด็นท่ีบริษัทต้องดำาเนินการแก้ไขในเรื่อง  
การควบคุม กำากับ และตรวจสอบการดูแลข้อมูลลูกค้า รวมถึงมี 
ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบได้แก่ กระบวนการขาย การดแูลข้อมูล
ลูกค้า และการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน

3. ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคมุภายใน 
ของบริษัทฯ

สำาหรับระบบควบคุมในด้านการบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้พิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน 
โดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ สรุปการตรวจสอบงบการเงิน 
ประจำาปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีไม่พบ 
ข้อสงัเกตใดๆ ท่ีจะทำาให้เข้าใจได้ว่า บรษิทัฯ ขาดความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน

4. การตรวจสอบระบบการจัดการหนังสอืให้ความยนิยอม 
ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด

ตามท่ีบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด ได้เข้าตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานระบบข้อมูลเครดิต เรื่องการให้ความยินยอมในการ 
เปิดเผยข้อมูลเครดติของบรษัิทฯ เม่ือวันที ่26 กรกฎาคม 2562 น้ัน 
ไม่พบประเด็นหรือข้อสงสัยแต่อย่างใดจากการสุ่มตรวจสอบ

5. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับ
ธุรกิจองค์กรของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งต้ัง นายศรศักด์ิ ภู่เพ็ชร์ ดำารง
ตำาแหน่งหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เน่ืองจากมีประสบการณ์เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน อีกท้ังได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
วิชาชีพ (Certified Professional Internal Auditor of 
Thailand (CPIAT)) ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัทฯ  
จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ำารงตำาแหน่งหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในของบรษัิทฯ จะต้องได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามท่ีระบุไว้ในขอบเขต อำานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

อกีท้ัง บรษัิทฯ ได้มอบหมายให้ นางปรสิา รศัมีจนัทร์ ดำารงตำาแหน่ง
หัวหน้าสำานักกำากับธุรกิจองค์กร (Compliance Office) เพื่อทำา
หน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องที่กำากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
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รายงานของผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 
  
ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า มีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดย   สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ขอ้มลูอืน่  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือม่ันต่อข้อมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมี

สาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง
ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้       

ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึง

รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้น การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการ

เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ
จนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่  

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้บริหารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

กษิติ  เกตุสุริยงค์ 
กรงุเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 304,754    635,110     

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 53,555,597 50,776,737

ลูกหน้ีอ่ืน 8 193,111    387,733     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 54,053,462 51,799,580

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 7 44,935      36,660      

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ 9 144,103    181,392     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10 63,972      103,883     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11 947,718    868,424     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 86,326      78,596       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,287,054 1,268,955

รวมสินทรัพย์ 55,340,516 53,068,535

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 5 และ 12 4,163,225 3,385,848  

เจ้าหน้ีการค้า 2,459        4,334        

เจ้าหน้ีอ่ืน 13 613,124    776,170     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 และ 12 3,317,177  3,517,400  

หุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 4,137,460  3,959,584  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 699,882    628,436     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 12,933,327 12,271,772

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5 และ 12 6,349,411  6,976,196  

หุ้นกู้ 12 9,991,505  11,620,750

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 14 186,423    99,406       

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 15 64,107      64,496       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,591,446 18,760,848

รวมหน้ีสิน 29,524,773 31,032,620

บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
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บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น 16

     ทุนจดทะเบียน 

   หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 6,000,000 6,000,000

     ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 

   หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

     ช าระครบแล้ว  6,000,000   6,000,000

     ก าไรสะสม

    จัดสรรแล้ว

ทุนส ารองตามกฎหมาย 17 600,000 600,000

   ยังไม่ได้จัดสรร 19,215,743 15,435,915

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,815,743 22,035,915

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     55,340,516 53,068,535

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : พันบาท

บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

รายได้จากสินเช่ือบุคคล 14,111,785  13,388,865   

รายได้จากสินเช่ือผ่อนช าระ 19,200         18,931          

รายได้อ่ืน 19 1,305,062    1,143,204     

รวมรายได้ 15,436,047 14,551,000

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย 20 879,866       877,872        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20 2,934,782    2,895,504     

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 7 และ 20 4,253,263    3,918,041     

ต้นทุนทางการเงิน 5 และ 22 817,733       914,458        

รวมค่าใช้จ่าย 8,885,644 8,605,875

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,550,403 5,945,125

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 1,316,081    1,192,311     

ก าไรสุทธิส าหรับปี 5,234,322 4,752,814

บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
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บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ท่ีก าหนดไว้ (40,618) 4,744

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง 8,124 (949)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (32,494) 3,795

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5,201,828 4,756,609

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน บาท 8.72             7.92              

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก หุ้น 600,000,000 600,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรเป็น รวม

ทุนท่ีออกและ ส ำรอง ยังไม่ได้ ส่วนของ

หมำยเหตุ ช ำระแล้ว ตำมกฎหมำย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 6,000,000 600,000 11,471,306 18,071,306

เงินปันผลจ่ำย 24.1 - - (792,000)       (792,000)          

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - 4,756,609     4,756,609        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 6,000,000 600,000 15,435,915 22,035,915

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 6,000,000 600,000 15,435,915 22,035,915

เงินปันผลจ่ำย 24.2 - - (1,422,000)    (1,422,000)       

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - 5,201,828     5,201,828        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 6,000,000 600,000 19,215,743 25,815,743

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท อีซ่ี บำย จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : พันบำท

ก ำไรสะสม
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บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,550,403    5,945,125    

รายการปรับปรุง :

ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย 119,004       152,832       

ต้นทุนค่าร้ือถอน 254             429             

ดอกเบ้ียรับ (14,130,985) (13,407,796) 

ต้นทุนทางการเงิน 817,733       914,458       

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 4,253,263    3,918,041    

ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 47,609        12,075         

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 300             1,657           

(2,342,419)   (2,463,179)   

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (6,959,781)   (6,462,012)   

ลูกหน้ีอ่ืน 194,594       (54,098)        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,730)         898              

เจ้าหน้ีการค้า (1,875)         1,325           

เจ้าหน้ีอ่ืน (104,357)      173,563       

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า - (1,592)          

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (9,221,568)   (8,805,095)   

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 14,050,368  13,273,374  

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,210)         (4,913)          

จ่ายดอกเบ้ีย (858,871)      (987,193)      

จ่ายภาษีเงินได้ (1,315,414)   (1,224,660)   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,653,305    2,251,513    

บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ 4 (39,434)       (26,070)        

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 221             380             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4 (4,033)         (9,461)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (43,246)       (35,151)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 4 52,576,766  42,014,988   

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 4 (51,801,666) (41,777,804)  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4 2,689,260    2,684,095    

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4 (3,517,975)   (3,887,764)   

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 4 2,500,000    2,500,000    

เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ 4 (3,964,800)   (3,000,000)   

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 24 (1,422,000)   (792,000)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,940,415)   (2,258,485)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (330,356)     (42,123)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 635,110       677,233       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6 304,754       635,110       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท อีซี่ บาย จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียนต้ังอยู่ช้ัน 5 อาคาร 
สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 98 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 

บริษัทใหญ่คือ ACOM CO., LTD. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศญ่ีปุ่น 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภครายย่อย ซ่ึงได้แก่ สินเช่ือบุคคลและสินเช่ือผ่อนช าระ 

บริษัทประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้ังแต่วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2555 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

2.1 บริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัทได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึง
มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง “ก าหนด

รายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559” 

งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามท่ีได้เปิดเผยใน
นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ (หมายเหตุข้อ 3) 

ปัจจุบันบริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภครายย่อย และด าเนินธุรกิจในส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัท ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท  

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ
ค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ผู้บริหารของบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
และเห็นว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทใน
งวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบัติ ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปน้ี 
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มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบญัช ี  
ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ
ของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบังคับใช้ 

ผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้รายการผลกระทบสะสมท่ีเกิด
จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ี เป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวดของงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบัติ 

ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีเป็น
สาระส าคัญต่อรายการในงบการเงิน ดังน้ี 

- การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

- การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

- การรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุน ณ วันแรกท่ีถือปฏิบัติ ซ่ึงสูงกว่าค่าเผ่ือผลขาดทุนตามนโยบายการบัญชีเดิมของบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดหลักการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงินท้ังทางด้านผู้

เช่าและผู้ให้เช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมี
ผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่า
ด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญ โดยยกเลิก
การแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้
รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าท้ังหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะส้ัน
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า อย่างไรก็ตาม การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า

ด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 

ผู้บริหารของบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาถือปฏิบัติในงวดท่ีมีผลบังคับใช้โดยรับรู้ผลกระทบจากการ
ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นรายการปรับปรุงต้นงวด จากการประเมินผลกระทบเบ้ืองต้น ผู้บริหารของบริษัทคาด
ว่าจะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 คือสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าของบริษัทมี

จ านวนเพ่ิมขึ้น 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

นโยบายการบัญชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะส้ัน ซ่ึงมี
ก าหนดระยะเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า  

3.2 สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   

งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน

ท้ังหมดมีการปัดเศษในงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

3.3 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 

ลูกหน้ีตามสัญญาสินเช่ือบุคคลแสดงในราคาทุนรวมดอกเบ้ียค้างรับและรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างรับสุทธิค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีตามสัญญาสินเช่ือผ่อนช าระแสดงในราคาทุนสุทธิจากรายได้ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  

3.4 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีในอนาคตของ
ลูกค้า บริษัทต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละของยอดลูกหน้ีรวมดอกเบ้ียค้างรับและรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างรับ

สุทธิจากรายได้ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี และต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท้ังจ านวนส าหรับลูกหน้ีท่ีค้างช าระเกินก าหนดสามเดือน 

บริษัทจะตัดบัญชีเป็นหน้ีสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระติดต่อกันเกินหกเดือน หน้ีสูญรับคืนของรายการดังกล่าวจะถูก
บันทึกเป็นรายได้อ่ืนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

3.5 การปรับโครงสร้างหน้ี 

ในการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี บริษัทจะบันทึกส่วนสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากการ

ค านวณราคาตามบัญชีใหม่ของลูกหน้ีโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับตามเง่ือนไขใหม่ โดยใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีตกลง
กันใหม่ในการคิดลดผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีใหม่ท่ีค านวณได้ท่ีต่ ากว่าราคาตามบัญชีเดิมรวมดอกเบ้ียค้างรับของลูกหน้ีจะบันทึก
เป็นส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหน้ีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาซ่ึงเกิดจากการลดเงินต้นและดอกเบ้ีย รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

3.6 ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพท่ี
พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการร้ือถอน การขนย้าย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์น้ันให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดังกล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อ่ืนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและ
อุปกรณ์  ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ี บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน

ของรายการน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี  ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงส่วน
ปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของ

สินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้ส านักงาน 3, 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

บริษัทไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการติดต้ัง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม  

ค่าตัดจ าหน่าย   

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่า
จะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดย
เร่ิมตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบันและปี

เปรียบเทียบแสดงได้ดังน้ี 

ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3, 5, 10 ปี 
เคร่ืองหมายการค้า 10 ปี 

3.8 การด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในรายงานว่า มีข้อบ่งช้ีเร่ือง การด้อยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน   

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูง
กว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หัก
ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตาม

เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์  ส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามูลค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์น้ันเก่ียวข้องด้วย 
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การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงาน ว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการ
ด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ

คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือม
ราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

3.9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึก

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะ
บันทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

3.10 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้ เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

หน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศและได้รับการป้องกันความเส่ียงด้วยสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างประเทศบันทึกเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาน้ัน 

ผลต่างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียรับรู้และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืมท่ีได้รับการ

ป้องกันความเส่ียงน้ัน 

3.11 ผลประโยชน์พนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนไปอีก
กิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายสมทบ

เพ่ิมเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานได้ท างานให้กับกิจการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้  

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว้ถูกค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันท่ีรายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลา
ครบก าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะจ่ายการค านวณ

น้ันจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ต้นทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เม่ือการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้ 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงาน
ท างานให้ 

หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสและชดเชยสิทธิการลางานท่ีเป็นเงินสดระยะส้ัน หากบริษัทมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ี

สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 
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3.12 ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ บริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือท่ีก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค านึงถึงภาษี เงินได้ เพ่ือให้
สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก
เวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน   

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าประมาณขึ้นจากการคิดลดกระแสเงินสดของจ านวนภาระผูกพันการร้ือ
ถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าท่ีจะจ่ายในอนาคต โดยต้นทุนดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

3.13 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันน้ัน ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

3.14 ก าไรต่อหุ้น 

บริษัทใช้วิธีจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดในการค านวณก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

การใช้จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวดสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ท่ีจ านวน
ทุนของผู้ถือหุ้นจะแปรผันในระหว่างงวด ซ่ึงเป็นผลมาจากจ านวนหุ้นท่ีมากขึ้นหรือน้อยลง ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง จ านวนถัวเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นระหว่างงวด คือจ านวนหุ้นสามัญท่ีถือโดยหุ้นต้นงวด ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญท่ีซ้ือคืนหรือท่ี

ออกจ าหน่ายในระหว่างงวด คูณด้วยสัดส่วนของเวลา ซ่ึงหมายถึง สัดส่วนจ านวนวันซ่ึงมีหุ้นดังกล่าวเทียบต่อจ านวนวันท้ังส้ินในงวดน้ัน 
อน่ึง ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจใช้วิธีประมาณการถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักอย่างสมเหตุสมผลแทนการค านวณอย่างละเอียด 

3.15 รายได้ 

ส าหรับรายได้จากสินเช่ือบุคคล บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบ้ียและรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามเกณฑ์คงค้าง โดยใช้วิธี

อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตลอดช่วงเวลาของลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ ท่ีไม่รวมถึงดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมค้างรับ รายได้ดังกล่าวจะ รับรู้
ตามก าหนดช าระค่างวด โดยไม่ค านึงถึงวันท่ีได้รับช าระเงินจริง บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้เม่ือลูกหน้ีค้างช าระค่างวดเกินกว่า 6 งวด 

ส าหรับสินเช่ือผ่อนช าระเดิมท่ีเร่ิมต้นก่อนวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบ้ียและรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินตามเกณฑ์คงค้าง โดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระ รายได้ดังกล่าวจะรับรู้ตามก าหนดช าระค่างวด โดยไม่

ค านึงถึงวันท่ีได้รับช าระเงินจริง บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้เม่ือลูกหน้ีค้างช าระค่างวดเกินกว่า 6 งวด ยอดคงเหลือของสินเช่ือผ่อนช าระท่ี
รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 87.35 ล้านบาท ซ่ึงสัญญาท่ียังมีอยู่จะถูกปิดในวันท่ี 2 สิงหาคม 
2566 

ส าหรับสินเช่ือผ่อนช าระท่ีเร่ิมต้นต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบ้ียและรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินตามเกณฑ์คงค้าง โดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระ รายได้ดังกล่าวจะรับรู้ตามก าหนดช าระค่างวด 

โดยไม่ค านึงถึงวันท่ีได้รับช าระเงินจริง บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้เม่ือลูกหน้ีค้างช าระค่างวดเกินกว่า 6 งวด ยอดคงเหลือของสินเช่ือผ่อน
ช าระท่ีรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 92.88 ล้านบาท 

3.16 หน้ีสูญได้รับคืน 

หน้ีสูญได้รับคืนจะถูกบันทึกเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีบริษัทได้รับช าระ 
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3.17 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะ
จัดเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า 

3.18 ต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่าย และค่าตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมบันทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบก าไรขาดทุนและ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

3.19 ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้องกับ

รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้อง
เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปี
ก่อนๆ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีบริษัทคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใช้อัตรา

ภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ บริษัทเช่ือว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมาย

ภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ
เก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท าให้ บริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมี
อยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย

ท่ีจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจ่ายช าระ
หน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ี

รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่าง
ผู้ร่วมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลค่า ไม่ว่าราคาน้ันจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ันซ่ึงผู้ร่วม
ตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ณ วันท่ีวัดมูลค่า  
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นอกจากน้ี การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดล าดับชั้นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่งตามล าดับขั้นของข้อมูลท่ี
สามารถสังเกตได้ และตามล าดับความส าคัญของข้อมูลท่ีใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงมีดังต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน

และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลค่า 

- ระดับท่ี 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์น้ัน หรือหน้ีสินน้ัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

- ระดับท่ี 3 เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน 

3.21 การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

ในการจัดท างบการเงินน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
ก าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการต้ังข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ หน้ีสิน
และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน รวมท้ังการแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

ของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะน้ัน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมี
ความแตกต่างไปจากประมาณการน้ัน 

การใช้ดุลยพินิจท่ีส าคัญในการใช้นโยบายการบัญชี มีดังต่อไปน้ี 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

บริษัทก าหนดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยใช้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการโดยผู้บริหาร ซ่ึง
รวมถึงการพิจารณาโดยประมาณจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงิน
จากลูกหน้ี ฝ่ายบริหารมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

รายการท่ีไม่เป็นตัวเงินท่ีมีสาระส าคัญในข้อมูลทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

 หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

สว่นปรบัปรงุสทิธกิารเชา่และอปุกรณ์    
หน้ีสินคงค้างท่ีบันทึก ณ วันต้นปี 1,769  578 
ซ้ือส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ 37,819  27,261 

 39,588  27,839 
หัก   เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ (39,434)  (26,070) 

หนีส้นิคงคา้งทีบ่นัทกึ ณ วนัสิน้ป ี 154  1,769 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทบันทึกส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าท่ีเก่ียวข้องกับประมาณการต้นทุนการร้ือ

ถอนจ านวน 0.47 ล้านบาท และ 1.67 ล้านบาท ตามล าดับ 
               หนว่ย : พนับาท 

 2562  2561 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน    

หน้ีสินคงค้างท่ีบันทึก ณ วันต้นปี  -  597 

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,033  8,864 

 4,033  9,461 

หัก เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,033)  (9,461) 

หนีส้นิคงคา้งทีบ่นัทกึ ณ วนัสิน้ป ี - 
 

- 
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การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

            หนว่ย : พนับาท 
 เงนิกูย้มื  เงนิกูย้มื  หุน้กู ้  รวม 

 ระยะสัน้จาก  ระยะยาวจาก     

 สถาบนัการเงนิ  สถาบนัการเงนิ     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 3,385,848  10,493,596  15,580,334  29,459,778 

การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสด        

เงินสดรับ 52,576,766  2,689,260  2,500,000  57,766,026 

เงินสดจ่าย (51,801,666)  (3,517,975)  (3,964,800)  (59,284,441) 

การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด        

ครบก าหนด -  -  -  - 

ต่ออายุ -  -  -  - 

ค่าธรรมเนียมในการออก    1    

หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี 2,277  1,707  13,431  17,415 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562    4,163,225     9,666,588         14,128,965           27,958,778 

                หนว่ย : พนับาท 
 เงนิกูย้มื  เงนิกูย้มื  หุน้กู ้  รวม 

 ระยะสัน้จาก  ระยะยาวจาก     

 สถาบนัการเงนิ  สถาบนัการเงนิ     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 3,152,128  11,694,598  16,065,015  30,911,741 

การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสด        

เงินสดรับ 42,014,988  2,684,095  2,500,000  47,199,083 

เงินสดจ่าย (41,777,804)  (3,887,764)  (3,000,000)  (48,665,568) 

การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด        

ครบก าหนด (455,000)  -  -  (455,000) 

ต่ออายุ 455,000  -  -  455,000 

ค่าธรรมเนียมในการออก        

หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี (3,464)  2,667  15,319  14,522 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 3,385,848  10,493,596  15,580,334  29,459,778 

 

5. รายการบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอ านาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกันท้ังทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการ
บริหารหรือในทางกลับกัน โดยท่ีบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกัน การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน มีดังน้ี 

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีจ่ดัตัง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

  /สญัชาต ิ  

ACOM CO., LTD. ให้บริการทางการเงิน

แก่ผู้บริโภครายย่อย 

ญ่ีปุ่น เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 71.00 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ ไทย เป็นสถาบันการเงินในกลุ่ม Mitsubishi UFJ Financial 

Group (MUFG) โดยถื อหุ้นในบริษั ทใหญ่ ร้อยละ 

40.19 

MUFG Bank, Ltd. ธนาคารพาณิชย์ ญ่ีปุ่น เป็นสถาบันการเงินในกลุ่ม Mitsubishi UFJ Financial 

Group (MUFG) โดยถื อหุ้นในบริษั ทใหญ่ ร้อยละ 

40.19 

บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย เป็นบริษัทถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 25.00 

ผู้บริหารส าคัญ - ญ่ีปุ่น, ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและรับผิดชอบการวางแผนส่ังการ 

และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรง 

หรือทางอ้อม ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ 

(ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่)  

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

ตน้ทนุทางการเงนิ  
ดอกเบ้ียจ่าย ตามท่ีตกลงในสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน ตามท่ีตกลงในสัญญา 

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (“BTMU”) ได้เปล่ียนชื่อบริษัทเป็น “MUFG Bank, Ltd.” ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันท่ี 

1เมษายน 2561 
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (“MUTB”) และ MUFG Bank, Ltd. เป็นบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย 

Mitsubishi UFJ Financial Group (“MUFG”) โดย ณ วันท่ี 16 เมษายน 2561 ธุรกิจบางส่วนของ MUTB ได้ถูกโอนไปยัง MUFG 
Bank, Ltd. และในวันเดียวกัน รายการท้ังหมดภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทและ MUTB ได้ถูกโอนไปยัง MUFG Bank, Ltd. 

รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี 

 หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

ตน้ทนุทางการเงนิ    

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

ดอกเบ้ียจ่าย 161,071  175,238 

ค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน 921  1,069 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ 10,885  12,163 

ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรก 1,706  2,668 

ค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ    

     และอัตราดอกเบ้ีย -  42,649 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร    

ผูบ้รหิารส าคญั    

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ (ผลประโยชน์ระยะส้ัน) 95,707  97,740 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ (ผลประโยชน์ระยะยาว) 823  119 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 
 หนว่ย : พนับาท 

 
2562  2561 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 400,100  330,000 

รวม 400,100  330,000 

ณ  วั น ท่ี  31 ธั น ว าคม  2562 แล ะ  2561 เงิน กู้ ยื ม ร ะย ะ ส้ัน จากสถาบั น ก าร เงิน จาก กิ จก าร อ่ื น ท่ี เก่ี ย ว ข้ อ งกั น 

มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.56 ต่อปี และร้อยละ 1.91 ถึงร้อยละ 1.99 ต่อปี ตามล าดับ 

 หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ป ี    

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch     

16.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 (31 ธันวาคม 2561 : 16.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 571,070  577,075 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 300,000  300,000 

    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ    

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch     

8.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  

(31 ธันวาคม 2561 : 24.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 276,400  847,470 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 4,084,094  3,384,094 

รวม 5,231,564  5,108,639 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมี อัตราดอกเบ้ีย
ระหว่างร้อยละ 2.56 ถึงร้อยละ 3.78 ต่อปี และร้อยละ 2.58 ถึงร้อยละ 4.90 ต่อปี ตามล าดับ 

หนว่ย : พนับาท 

 2562  2561 

เจา้หนีอ้ืน่    

ดอกเบีย้คา้งจา่ย  

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch 154  495 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 28,174  21,115 

รวม 28,328  21,610 

หนว่ย : พนับาท 
คา่ธรรมเนยีมในการออกเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูร้อการรบัรู้    

        (แสดงเปน็สว่นหกัจากเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู)้    

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

MUFG Bank, Ltd. 1,823  14,429 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 807  96 

รวม 2,630  14,525 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

สัญญาค่าธรรมเนียมค้ าประกัน 

บริษัทได้ท าสัญญากับ ACOM CO., LTD. ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ โดยได้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินของบริษัทภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม

กับสถาบันการเงิน (ถ้ามี) ในการน้ี บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละของยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมตามท่ีระบุใน
สัญญา เว้นแต่บริษัทจะแจ้งค าขอยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้า 

บริษัทได้ท าสัญญากับ MUFG Bank, Ltd. ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินในกลุ่ม Mitsubishi UFJ Financial Group โดยได้ค้ าประกัน
การออกหุ้นกู้ของบริษัทภายใต้สัญญาการออกหุ้นกู้ ในการน้ี บริษัทผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละของยอดคงเหลือ

ของหุ้นกู้ตามท่ีระบุในสัญญา 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทได้ท าสัญญากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เพ่ือป้องกันความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียลอยตัว โดยการแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเป็นสกุล

เงินบาทในอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา (ดูหมายเหตุข้อ 12) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทได้ท าสัญญากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เพ่ือป้องกันความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเป็นสกุลเงินบาทท่ีมีความผัน
ผวนของอัตราดอกเบ้ียลอยตัว โดยแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา (ดูหมายเหตุข้อ 12) 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

เงินสดในมือ 143,631    278,484 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 65,380  172,504 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 95,743  184,122 

รวม 304,754  635,110 

ในปี 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารข้างต้นมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปีและร้อยละ 0.10 ถึงร้อย
ละ 0.60 ต่อปี ตามล าดับ 
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7. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 

หนว่ย : พนับาท 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 ลกูหนีต้ามสญัญา  ลกูหนีต้ามสญัญา  รวม  ลกูหนีต้ามสญัญา  ลกูหนีต้ามสญัญา  รวม 

 สนิเชือ่บคุคล  สนิเชือ่ผอ่นช าระ    สนิเชือ่บคุคล  สนิเชือ่ผอ่นช าระ   

ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ป ี            

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 56,943,607  144,668  57,088,275  53,951,955  138,842  54,090,797 

หัก  รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  -  (9,851)  (9,851)  -  (11,600)  (11,600) 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,520,896)  (1,931)  (3,522,827)  (3,299,886)  (2,574)  (3,302,460) 

สทุธ ิ 53,422,711  132,886  53,555,597  50,652,069  124,668  50,776,737 

            
ถงึก าหนดช าระเกนิหนึง่ป ี            

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม -  45,732  45,732  -  38,040  38,040 

หัก  รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี -  (320)  (320)  -  (757)  (757) 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  (477)  (477)  -  (623)  (623) 

สทุธ ิ -  44,935  44,935  -  36,660  36,660 

รวม 53,422,711  177,821  53,600,532  50,652,069  161,328  50,813,397 

 

หนว่ย : พนับาท 

         2562         2561   

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม    

หนี้สูญ 4,031,205  1,837  4,033,042  3,903,524  3,832  3,907,356 

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 221,010  (789)  220,221  10,950  (265)  10,685 

รวม 4,252,215  1,048  4,253,263  3,914,474  3,567  3,918,041 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้เงินให้กู้ยืม มีดังนี้ 

หนว่ย : พนับาท 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 ลกูหนี ้  ลกูหนี ้  รวม  ลกูหนี ้  ลกูหนี ้  รวม 

 ตามสญัญา  ตามสญัญา    ตามสญัญา  ตามสญัญา   

 สนิเชือ่บคุคล  สนิเชือ่ผอ่นช าระ    สนิเชือ่บคุคล  สนิเชือ่ผอ่นช าระ   

ยังไม่ครบก าหนดช าระ 53,294,733  189,049  53,483,782  50,765,066  175,166  50,940,232 

เกินครบก าหนดช าระ            

น้อยกว่าและเท่ากับ 3 เดือน 2,342,191  818  2,343,009  2,061,096  1,096  2,062,192 

มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 1,306,683  533  1,307,216  1,125,793  620  1,126,413 

 56,943,607  190,400  57,134,007  53,951,955  176,882  54,128,837 

หัก  รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี -  (10,171)  (10,171)  -  (12,357)  (12,357) 

รวม 56,943,607  180,229  57,123,836  53,951,955  164,525  54,116,480 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,520,896)  (2,408)  (3,523,304)  (3,299,886)  (3,197)  (3,303,083) 

สทุธ ิ
53,422,711  177,821  53,600,532 

 
50,652,069  161,328  50,813,397 
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ลูกหน้ีตามสัญญาสินเช่ือบุคคล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

สินเช่ือเงินสดหมุนเวียน 54,726,996  52,032,817 
สินเช่ือเงินสดประเภทช าระข้ันต่ า 2,216,611  1,919,138 

รวม 56,943,607  53,951,955 

สินเช่ือเงินสดหมุนเวียนเป็นสินเช่ือท่ีลูกหน้ีสามารถจ่ายคืนทันทีท่ีสะดวกโดยมีจ านวนเงินช าระคืนรายเดือนขั้นต่ าต้ังแต่ร้อยละ 3 ของยอด
สินเช่ือคงค้างตามท่ีระบุในสัญญากู้ยืม บริษัทจัดประเภทสินเช่ือเงินสดหมุนเวียนท้ังจ านวนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินเช่ือเงินสดประเภทช าระขั้นต่ าเป็นสินเช่ือท่ีผู้กู้มีสิทธิเลือกจ่ายช าระเต็มจ านวนทันทีท่ีสะดวกหรือจ่ายช าระรายเดือนโดยไม่น้อย

กว่าจ านวนเงินขั้นต่ าต้ังแต่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของยอดเงินกู้ท้ังหมดตามท่ีระบุในสัญญากู้ยืม บริษัทจัดประเภทสินเช่ือเงินสดประเภทช าระข้ัน
ต่ าท้ังจ านวนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน  

ณ  วั น ท่ี  31 ธั น ว าคม  2562 และ 2561 บ ริ ษั ท มี ยอด ลู กห น้ี ค้ างช าร ะม ากก ว่ าสาม งวด เป็ นจ าน วน เงิ น  1,307.22 
ล้านบาท และ 1,126.41 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงยังคงรับรู้รายได้ บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบ้ียส าหรับลูกหน้ีดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวนเงิน 221.32 ล้านบาท และ 210.36 ล้านบาท ตามล าดับ ท้ังน้ีบริษัทได้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
จ านวนแล้ว 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นสกุลเงินบาท 

ในปี 2562 และ 2561 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมข้างต้นมีอัตราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บต้องไม่เกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ท่ีร้อยละ 15.00 ต่อปี โดย

อัตรารวมสูงสุดของดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28.00 ต่อปี (Effective rate) 

การปรับโครงสร้างหนี้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจ านวน 226.21 ล้านบาท และ 

185.47 ล้านบาท ตามล าดับ  

บริษัทมียอดคงค้างของลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี 

หนว่ย : พนับาท 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 จ านวนสญัญา  จ านวนเงนิ  จ านวนสญัญา  จ านวนเงนิ 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมท่ีได้มีการปรับโครงสร้างหน้ี 45,951  1,987,245  40,527  1,731,081 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมท่ีไม่ได้มีการปรับโครงสร้างหน้ี 2,005,053  53,435,942  1,870,098  50,765,367 

รวม 2,051,004  55,423,187  1,910,625  52,496,448 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่มีภาระผูกพันท่ีจะให้ลูกหน้ีกู้เพ่ิมเติมภายหลังการปรับโครงสร้างหน้ี 

8. ลูกหนี้อื่น 
ลูกหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 
ลูกหน้ีตัวแทนรับช าระ 131,004  336,784 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 21,503  47,023 
อ่ืน ๆ  42,018  6,325 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,414)  (2,399) 

รวม 193,111  387,733 

    
 2562  2561 

หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (985)  1,763 

รายงานประจําปี 2562 
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9. ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

หนว่ย : พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562          

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ าหนา่ย  โอนเขา้  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่      (โอนออก)  ณ วนัที ่

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 

 2562        2562 

ราคาทนุ          

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 387,517  5,940  (13,672)  -  379,785 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้ส านักงาน 659,534  7,098  (43,084)  24,830  648,378 

รวม 1,047,051  13,038  (56,756)  24,830  1,028,163 

          
คา่เสือ่มราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 332,765  20,339  (13,204)  -  339,900 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้ส านักงาน 533,462  54,721  (43,031)  -  545,152 

รวม 866,227  75,060  (56,235)  -  885,052 

สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 568  25,254  -  (24,830)  992 

สว่นปรบัปรงุสทิธกิารเชา่และอปุกรณ์ 181,392        144,103 

 

หนว่ย : พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561          

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ าหนา่ย  โอนเขา้  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่      (โอนออก)  ณ วนัที ่

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 

 2561        2561 

ราคาทนุ          

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 400,617  14,383  (27,483)  -  387,517 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้ส านักงาน 683,902  13,844  (38,354)  142  659,534 

รวม 1,084,519  28,227  (65,837)  142  1,047,051 

          
คา่เสือ่มราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 327,962  29,356  (24,553)  -  332,765 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้ส านักงาน 496,557  75,010  (38,105)  -  533,462 

รวม 824,519  104,366  (62,658)  -  866,227 

สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง -  710  -  (142)  568 

สว่นปรบัปรงุสทิธกิารเชา่และอปุกรณ์ 260,000        181,392 
 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม          

2562         75,060 

2561         104,366 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ของบริษัทท่ีได้ตัดค่าเส่ือมราคาครบแล้วและยังคง
ใช้งานอยู่มีจ านวนประมาณ 631.46 ล้านบาท และ 579.38 ล้านบาท ตามล าดับ 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

         หนว่ย : พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562          

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ าหนา่ย  โอนเขา้  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่      (โอนออก)  ณ วนัที ่

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 

 2562        2562 

ราคาทนุ          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 352,075  520  -  6,802  359,397 

เคร่ืองหมายการค้า 3,710  -  -  -  3,710 

รวม 355,785  520  -  6,802  363,107 

          
คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 253,721  43,708  -  -  297,429 

เคร่ืองหมายการค้า 1,470  236  -  -  1,706 

รวม 255,191  43,944  -  -  299,135 

        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดต้ัง 3,289  3,513  -  (6,802)  - 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 103,883        63,972 

 

         

 

 

หนว่ย : พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561          

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จ าหนา่ย  โอนเขา้  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่      (โอนออก)  ณ วนัที ่

 1 มกราคม        31 ธนัวาคม 

 2561        2561 

ราคาทนุ          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 348,860  353  -  2,862  352,075 

เคร่ืองหมายการค้า 1,350  1,664  -  696  3,710 

รวม 350,210  2,017  -  3,558  355,785 

          
คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 205,376  48,345  -  -  253,721 

เคร่ืองหมายการค้า 1,349  121  -  -  1,470 

รวม 206,725  48,466  -  -  255,191 

        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดต้ัง 838  6,847  (838)  (3,558)  3,289 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 144,323        103,883 

          
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม      

2562         43,944 

2561         48,466 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทท่ีได้ตัดค่าตัดจ าหน่ายครบแล้วและยังคงใช้งาน
อยู่มีจ านวนประมาณ 183.71 ล้านบาท และ 123.29 ล้านบาท ตามล าดับ 
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11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังน้ี 

หนว่ย : พนับาท 

 2562  2561 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 704,842  660,958 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (หน้ีสูญตัดบัญชี) 137,020  130,509 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 37,284  19,881 

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 12,303  12,126 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    

(รวมสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ    

และอัตราดอกเบ้ีย) 55,371  48,341 

อ่ืนๆ 3,250  2,008 

รวม 950,070  873,823 

    

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืม (2,352)  (5,399) 

รวม (2,352)  (5,399) 

สทุธ ิ 947,718  868,424 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดังน้ี 

หนว่ย : พนับาท 
 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่

 รายการ 

ทีร่บัรูเ้ขา้ 

 รายการ 

ทีร่บัรูเ้ขา้ 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่

 1 มกราคม ก าไร (ขาดทนุ) ก าไร (ขาดทนุ )  31 ธนัวาคม 

 2562    เบด็เสรจ็อืน่  2562 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี        

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 660,958  43,884  -  704,842 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (หน้ีสูญตัดบัญชี) 130,509  6,511  -  137,020 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 19,881  9,279  8,124  37,284 

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 12,126  177  -  12,303 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

(รวมสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ 

     และอัตราดอกเบ้ีย) 48,341 

 

7,030 

 

- 

 

55,371 

อ่ืนๆ 2,008  1,242  -  3,250 

 873,823  68,123  8,124  950,070 

        

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี        

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืม (5,399)  3,047  -  (2,352) 

 (5,399)  3,047  -  (2,352) 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 868,424  71,170  8,124  947,718 
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หน่วย : พันบาท 
 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่

 รายการ 

ทีร่บัรูเ้ขา้ 

 รายการ 

ทีร่บัรูเ้ขา้ 

 ยอดคงเหลอื 

ณ วนัที ่

 1 มกราคม ก าไร (ขาดทนุ) ก าไร (ขาดทนุ )  31 ธนัวาคม 

 2561    เบด็เสรจ็อืน่  2561 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี        

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 658,607  2,351  -  660,958 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (หน้ีสูญตัดบัญชี) 130,897  (388)  -  130,509 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 19,397  1,433  (949)  19,881 

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 12,403  (277)  -  12,126 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

(รวมสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ 

     และอัตราดอกเบ้ีย) 67,321 

 

(18,980) 

  

- 

 

48,341 

อ่ืนๆ 2,431  (423)  -  2,008 

 891,056  (16,284)  (949)  873,823 

        

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี        

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืม (8,813)  3,414  -  (5,399) 

 (8,813)  3,414  -  (5,399) 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 882,243  (12,870)  (949)  868,424 

รายงานประจําปี 2562 
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12. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
หนว่ย : พนับาท 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 เงนิกูย้มื  เงนิกูย้มื  หุน้กู ้  รวม  เงนิกูย้มื  เงนิกูย้มื  หุน้กู ้  รวม 
 ระยะสัน้จาก  ระยะยาวจาก      ระยะสัน้จาก  ระยะยาวจาก     
 สถาบนัการเงนิ  สถาบนัการเงนิ      สถาบนัการเงนิ  สถาบนัการเงนิ     
สว่นทีห่มนุเวยีน                
เงินต้น 4,165,100  3,317,610  4,139,600  11,622,310  3,390,000  3,517,975  3,964,800  10,872,775 

หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้                
  และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี (1,875)  (433)  (2,140)  (4,448)  (4,152)  (575)  (5,216)  (9,943) 

สทุธ ิ 4,163,225  3,317,177  4,137,460  11,617,862  3,385,848  3,517,400  3,959,584  10,862,832 

                
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน                

เงินต้น -  6,349,754  10,000,000  16,349,754  -  6,978,104  11,639,600  18,617,704 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้                

  และเงินกูย้ืมรอตัดบัญชี -  (343)  (8,495)  (8,838)  -  (1,908)  (18,850)  (20,758) 

สทุธ ิ -  6,349,411  9,991,505  16,340,916  -  6,976,196  11,620,750  18,596,946 

รวม 4,163,225  9,666,588  14,128,965  27,958,778  3,385,848  10,493,596  15,580,334  29,459,778 

                
- ส่วนที่มีหลักประกัน* -  -  1,138,544  1,138,544  -  -  2,092,310  2,092,310 
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 4,163,225  9,666,588  12,990,421  26,820,234  3,385,848  10,493,596  13,488,024  27,367,468 

รวม 4,163,225  9,666,588  14,128,965  27,958,778  3,385,848  10,493,596  15,580,334  29,459,778 

* บริษัทมีการให้บริษัทใหญ่และสถาบันการเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ าประกันเพื่อประกันการช าระเงินของบริษัทภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ตามล าดับ 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ าแนกตามประเภทสกุลเงินดังน้ี 

หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

สกุลเงินบาท 24,637,740  23,257,966 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,321,038  5,604,612 
สกุลเงินเยน -  597,200 

รวม 27,958,778  29,459,778 

ในปี 2562 และ 2561 หน้ีสินดังกล่าวข้างต้นมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.45 ถึงร้อยละ 4.10 ต่อปี และร้อยละ 1.66 ถึงร้อยละ 4.90 
ต่อปี ตามล าดับ 

สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ และอตัราดอกเบีย้ (cross currency and interest rate swap agreement) สัญญา
แลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ (interest rate swap agreement) และสญัญาซือ้เงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ (forward foreign exchange 

agreement) 

สกุลเงินบาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (interest rate swap agreement) เพ่ือป้องกันความ

เส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียลอยตัว โดยการจ่ายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญากับธนาคารในประเทศท่ีเก่ียวข้อง

กันแห่งหน่ึง และธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง จ านวนเงินรวม 3,900 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : จ านวนเงิน 2,900.00 ล้านบาท)   

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย (cross currency and interest 

rate swap agreement) เพ่ือป้องกันความเส่ียงของหน้ีสินทางเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ท้ังน้ี 

สัญญาการแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย มีดังน้ี  

• กับธนาคารในประเทศท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงและธนาคารในประเทศหลายแห่งจ านวนเงินรวม 59.50  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือการแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาทจ านวน 1,987.07 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : จ านวนเงินรวม 106.00 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือการแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาทจ านวน 3,528.95 ล้านบาท) และแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลอยตัวและอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ีในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทุก ๆ หน่ึงเดือน สามเดือน และหกเดือน เป็นอัตราคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา 

• กับสาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 41.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพ่ือการแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงิน
บาทจ านวน 1,335.80 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : จ านวนเงินรวม 59.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพ่ือการแลกเปล่ียนเป็นสกุล
บาทจ านวน 2,090.24 ล้านบาท) และแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลอยตัวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทุก ๆ หน่ึงเดือนเป็นอัตราคงท่ีตามท่ีระบุ
ในสัญญา 

สกุลเงินเยน 
ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย (cross currency and interest 

rate swap agreement) เพ่ือป้องกันความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัวกับธนาคารในประเทศท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง และธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 2,000.00 ล้านเยน เพ่ือการแลกเปล่ียน

เป็นสกุลเงินบาทจ านวน 597.20 ล้านบาท และแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลอยตัวในสกุลเงินเยนทุก ๆ สามเดือนและหกเดือน เป็นอัตราคงท่ี
ตามท่ีระบุในสัญญา โดยในปี 2562 บริษัทได้ช าระคืนหน้ีสินดังกล่าวแล้วท้ังจ านวน 
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หุ้นกู้ 
หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ 

 วนัทีจ่ าหนา่ย วนัทีค่รบก าหนดช าระ จ านวนครัง้ มหีลกัประกนั / ไมม่หีลกัประกนั จ านวนหนว่ย มลูคา่ตอ่หนว่ย  2562  2561 

        พนับาท  พนับาท 
1 26 กันยายน 2557 26 กันยายน 2562 ครั้งที่ 1 มีหลักประกัน 30 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ  -  964,800 

2 24 กุมภาพันธ์ 2558 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 มีหลักประกัน 35 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ  1,139,600  1,139,600 

3 12 มีนาคม 2558 12 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  1,000,000  1,000,000 
4 30 กันยายน 2558 30 กันยายน 2563 ครั้งที่ 2 ไม่มีหลักประกัน 500,000 1,000 บาท       500,000      500,000 
5 25 กุมภาพันธ์ 2559 25 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน 2,000,000 1,000 บาท  -  2,000,000 

  25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 ไม่มีหลักประกัน 2,000,000 1,000 บาท  2,000,000  2,000,000 

6 15 กันยายน 2559 15 กันยายน 2562 ครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  -  1,000,000 

  15 กันยายน 2566 ครั้งที่ 2 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  1,000,000  1,000,000 
7 30 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน 1,500,000 1,000 บาท  1,500,000  1,500,000 

8 7 มิถุนายน 2560 7  มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  1,000,000  1,000,000 
9 24 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  1,000,000  1,000,000 
10 27 เมษายน 2561 27 เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  1,000,000  1,000,000 
11 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน 1,500,000 1,000 บาท  1,500,000  1,500,000 
12 29 เมษายน 2562 28 มกราคม 2565 ครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน 1,500,000 1,000 บาท  1,500,000  - 
13 26 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  1,000,000  - 
        14,139,600  15,604,400 

    หัก ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้    (10,635)  (24,066) 

      14,128,965  15,580,334 
    หัก หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี    (4,137,460)  (3,959,584) 

    หุน้กูร้ะยะยาว – สทุธ ิ  9,991,505  11,620,750 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.99 ถึงร้อยละ 4.10 ต่อปี 
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13. เจ้าหนี้อื่น 
เจ้าหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปน้ี 

หนว่ย : พนับาท 

 2562  2561 

ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมการค้ าประกนัคา้งจา่ย    

    - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 28,328  21,610 

    - สถาบันการเงินอ่ืน 133,419  150,865 

เจ้าหน้ีอ่ืน 64,733  101,045 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย 20,115  19,912 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและอ่ืนๆ 366,529  482,738 

รวม 613,124  776,170 

14. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 
บริษ ัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่ง จัดเป็นโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ท่ีไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

ค่าใช้จ่ายท่ีบันทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 12,125  9,319 

ต้นทุนบริการในอดีต 30,953  
- 

ดอกเบ้ียของภาระผูกพัน 4,531  2,756 

รวม 47,609  12,075 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี

ดังน้ี 
หนว่ย : พนับาท 

 2562  2561 
ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 99,406  96,988 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 12,125  9,319 

ต้นทุนบริการในอดีต 30,953  - 

ดอกเบ้ียของภาระผูกพัน 4,531  2,756 

(ก าไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน    

ท่ีก าหนดไว้    

- จากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 38,877  (7,214) 

- จากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,741  2,470 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,210) - (4,913) 

ยอดยกไปของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนท์ีก่ าหนดไว ้ 186,423  99,406 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงจะมีผลบังคับ
ใช้เม่ือพ้นก าหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับน้ีก าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้างส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การ
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เปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน  ท้ังน้ี บริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 30.95 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แล้ว 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีใช้ในการค านวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

ข้อสมมติท่ีส าคัญในการก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ประกอบด้วย อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
เงินเดือนและอัตราคิดลด การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะท่ีข้อสมมติอ่ืนคงท่ี ซ่ึงท าให้ภาระผูกพันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) หาก
สมมติฐานดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 19,372  10,913 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (14,016)  (8,002) 
อัตราคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (14,154)  (8,097) 
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 19,222  10,803 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงในโครงการผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากเป็นไปได้
ยากท่ีการเปล่ียนแปลงข้อสมมติต่างๆเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอ่ืนเน่ืองจากข้อสมมติฐานเหล่าน้ันอาจมีความสัมพันธ์กัน 

นอกจากน้ีในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกันกับการค านวณหน้ีสินภาระ

ผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

15. ภาระผกูพนัการรือ้ถอนสว่นปรบัปรงุสทิธกิารเช่า 
ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังต่อไปน้ี 

หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

ยอดต้นปี 64,496  68,867 

ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 727  2,101 

จ่ายค่าร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า (873)  (2,624) 

กลับรายการประมาณการหน้ีสิน (243)  (3,848) 

ยอดสิน้ป ี 64,107  64,496 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ท่ีจะถึงก าหนดภายในหน่ึงปีจ านวน 0.18 ล้าน
บาท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าท่ีจะถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 

 
 

 

 2562 2561 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 22.92 ต่อปี 

ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน 

ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 22.92 ต่อปี 

ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน 
อัตราคิดลด  ร้อยละ 1.75 ต่อปี ร้อยละ 3.50 ต่อปี 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   
โดยประมาณ ร้อยละ 4.00 ต่อปี ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
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16. การจัดการส่วนทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานอย่าง ต่อเน่ืองของบริษัทเพ่ือ

สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอ่ืน 

การดูแลรักษาระดับทุนของบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นตามเกณฑ์การด ารงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อก าหนดของสัญญาเงินกู้แต่ละ
สัญญา 

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลท่ีมิใช่สถาบันการเงินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยบริษัท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท 

17. ส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม

กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว 

18. รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
บริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภครายย่อย ซ่ึงได้แก่ การให้สินเช่ือในรูปแบบของสินเช่ือบุคคลและสินเช่ือผ่อน

ช าระ ซ่ึงมีลักษณะการด าเนินงานเป็นกลุ่มเดียวกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียง

ส่วนงานเดียว นอกจากน้ี บริษัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังน้ัน ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียง
ส่วนงานเดียว 

19. รายได้อื่น 
รายได้อ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

หนว่ย : พนับาท 

 2562  2561 
หน้ีสูญรับคืน 1,187,707  1,029,475 
อ่ืนๆ 117,355  113,729 

รวม 1,305,062  1,143,204 

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เกิดขึ้นภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญ ดังต่อไปน้ี 

หนว่ย : พนับาท 

 2562  2561 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 1,645,414  1,609,940 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 235,858  263,847 

ค่านายหน้า 213,666  210,859 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 119,004  152,832 

ค่าเช่า 305,018  306,434 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์  543,876  519,033 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 4,253,263  3,918,041 

อ่ืนๆ 751,812  710,431 

รวม 8,067,911  7,691,417 

21. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทได้จัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของบริษัทเป็น

สมาชิกกองทุน และจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (จ ากัด) ภายใต้ข้อบังคับของกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 7  
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จ านวนเงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบซ่ึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 มีจ านวนเงิน 34.12 ล้านบาท และ 32.76 ล้านบาท ตามล าดับ 

22. ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย    

- กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 161,071  175,238 

- สถาบันการเงินอ่ืน 631,985  669,208 
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน 921  1,068 

อ่ืนๆ 23,756  68,944 

รวม 817,733  914,458 

23. คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปน้ี 
หนว่ย : พนับาท 

 2562  2561 
ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั    
ส าหรับปีปัจจุบัน 1,387,251  1,179,441 

 1,387,251  1,179,441 

    
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างช่ัวคราว (71,170)  12,870 

 (71,170)  12,870 

รวม 1,316,081  1,192,311 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแท้จริง ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

   หนว่ย : พนับาท 

 อตัราภาษ ี  2562  อตัราภาษ ี  2561 

 (รอ้ยละ)    (รอ้ยละ)   

        
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้   6,550,403    5,945,125 

        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค านวณตามอัตราภาษีเงินได้ 20.0  1,310,081  20.0  1,189,025 

        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่าย (รายได้)        

ทางบัญชีแต่มิได้เป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษี   77,170    (9,584) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ   1,387,251    1,179,441 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับ        

ผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลับรายการ   (71,170)    12,870 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 20.1  1,316,081  20.1  1,192,311 

24. เงินปนัผลจา่ย 
24.1 ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นเงินปัน

ผลในอัตราหุ้นละ 1.32 บาท เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 792.00 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

24.2 ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 2.37 บาท เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 1,422.00 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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25. เครื่องมือทางการเงิน 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ

จากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ เพ่ือการ
เก็งก าไรหรือการค้า 

การจัดการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเส่ียงท่ียอมรับ
ได้โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการความเส่ียง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการ

ความเส่ียงของของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ม่ันใจว่าเกิดความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้ม่ันคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความเช่ือม่ันของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของ

ผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อีกท้ังยังก ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

25.1 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืม บริษัทลดความ

เส่ียงดังกล่าวโดยการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือใช้ในการจัดการ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย (ดูหมายเหตุข้อ 12) 

25.2 ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ท าสัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามระยะเวลาถึงก าหนดช าระของสัญญากู้ยืม เพ่ือป้องกันความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ (ดูหมายเหตุข้อ 12) 

25.3 ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษัทตาม เง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบ
ก าหนด ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือโดยมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี

รัดกุมเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยก าหนดให้พนักงานอนุมัติสินเช่ือจะต้องตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับจากลูกค้าและจากร้านคู่ค้า
โดยท าการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกของบริษัท ความเส่ียงสูงสุดทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์ ณ วันท่ีรายงาน 

25.4 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

บริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษัทและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

25.5 มูลค่ายุติธรรม 

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมท่ี
ประมาณขึ้นท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จ าเป็นต้องบ่งช้ีถึงจ านวนเงิน ซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบัน การใช้

ข้อสมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่างกันอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้น บริษัทใช้
วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะส้ันถือตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดเม่ือทวงถามถึง
ภายในหน่ึงปี 

 
 
 

รายงานประจําปี 2562 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

84



มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัท และการจัดล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม แสดงดังตารางต่อไปน้ี 

หนว่ย : พนับาท 
 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ล าดบัชัน้ ณ 31 ธนัวาคม 2561 ล าดบัชัน้ เทคนคิการประเมนิมลูคา่ 

 มลูคา่ 
ตามบญัช ี

มลูคา่ 
ยตุธิรรม 

มลูคา่ 
ยตุธิรรม 

มลูคา่ 
ตามบญัช ี

มลูคา่ 
ยตุธิรรม 

มลูคา่ 
ยตุธิรรม 

และขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวดั 
มลูคา่ยตุธิรรม 

สินทรัพย์        
ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 53,600,532 78,059,757 3 50,813,397 72,601,847 3 คิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ

ในอนาคต โดยค านึงถึงเงินต้นและ

ดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บช าระได้
และคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนท่ี
ไม่มีความเส่ียง (Risk free rate) 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - 2 - - 2 ราคา Over the counter 

        
หน้ีสิน        
เงินกู้ยืมระยะยาว 
จากสถาบันการเงิน 

9,666,588 9,589,131 3 10,493,596 10,347,910 3 คิดลดกระแสเงินในอนาคตโดยอัตรา
ดอก เบ้ี ย  Over the Counter ณ 
วันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

หุ้นกู้ 14,128,965 14,341,884 2  15,580,334 15,605,085 2 คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดย
อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ิน
วันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
ร าย ง าน  ห รื อ ร าค า  Over the 

counter รวม ถึ งต้ น ทุ น ก า ร ท า
รายการ 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 432,247 2 - 389,016 2 ราคา Over the counter 

26. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

หนว่ย : พนับาท 
 2562  2561 
ภาระผกูพนัรายจา่ยฝา่ยทนุ    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -  3,290 
เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ัง และเคร่ืองใช้ส านักงาน 1,983  1,326 

รวม 1,983  4,616 

    
ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ด าเนนิงานทีย่กเลกิไมไ่ด ้    
ภายในหน่ึงปี 209,519  185,357 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 102,671  82,768 

รวม 312,190  268,125 

บริษัทได้ท าสัญญาเช่าท่ีท าการส านักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับเป็นระยะเวลาต้ังแต่หน่ึงถึงส่ีปี ในการน้ี 
บริษัทผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราค่าเช่าต่อปีท่ีแตกต่างกันตามท่ีระบุในสัญญา 

27. การอนมุตัิงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 
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ที่อยู่สาขาธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

กลุ่มที่	1	:	สาขา	(รูปแบบ	Full	Branch	/	รูปแบบ	Apply	Channel)	

1 อมตะ ซิต้ี  เลขท่ี 333/129 หมู่ท่ี 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230
2 อมตะนคร เลขท่ี 700/17 หมู่ท่ี 1 อาคาร Amata Financial Complex  ถ.บางนา - ตราด กิโลเมตรท่ี 57 ต.คลองตำาหรุ  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
3 อยุธยา เลขท่ี 126 หมู่ท่ี 3 ศูนย์การค้าอยุธยาซิต้ีพาร์ค  ห้องเลขท่ี F-22 ช้ัน 2  ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
4 อยุธยา 2  เลขท่ี 303/8 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
5 บ๊ิกซี อำานาจเจริญ 1) เลขท่ี 477 หมู่ท่ี 7 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำานาจเจริญ ห้องเลขท่ี GCN021 ช้ัน G ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำานาจเจริญ 37000
6 บ๊ิกซี อ่างทอง 1) เลขท่ี 24 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง ห้องเลขท่ี GCN073, GCN067 ช้ัน G  ถ.โพธ์ิพระยา-ท่าเรือ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
7 บ๊ิกซี อ้อมใหญ่ 1) เลขท่ี 17/17 หมู่ท่ี 8 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาอ้อมใหญ่ ห้องเลขท่ี GCN040  ช้ัน G  ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
8 บ๊ิกซี บางพลี เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 9 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี ห้องเลขท่ี 2BB001 - 2BB001/1 ช้ัน 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
9 บ๊ิกซี บุรีรัมย์ เลขท่ี 150 หมู่ท่ี 7 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ ห้องเลขท่ี GCR143 ช้ัน 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
10 บ๊ิกซี แจ้งวัฒนะ เลขท่ี 96 หมู่ท่ี 1 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี GCR128/1B แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210
11 บ๊ิกซี ฉะเชิงเทรา 2 เลขท่ี 28/73 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา 2 ห้องเลขท่ี GCR120 ช้ัน 1 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
12 บ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ เลขท่ี 677 บ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี GCR112 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
13 บ๊ิกซีหัวหมาก เลขท่ี 177  บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหมาก ห้องเลขท่ี G14 ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
14 บ๊ิกซี กาฬสินธ์ุ เลขท่ี 101/2-3 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธ์ุ ห้องเลขท่ี GCR111 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000
15 บ๊ิกซี กำาแพงเพชร เลขท่ี 613/1 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำาแพงเพชร ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 2CR208-209 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำาแพงเพชร จ.กำาแพงเพชร 62000
16 บ๊ิกซี ขอนแก่น เลขท่ี 290/1 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น ห้องเลขท่ี 2GCR-207 หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
17 บ๊ิกซี ลำาปาง เลขท่ี 65 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำาปาง ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 2CR203/2 ถ.ไฮเวย์ลำาปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำาปาง จ.ลำาปาง 52100
18 บ๊ิกซี ลำาพูน เลขท่ี 200 หมู่ 4 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำาพูน ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี GCR1130 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำาปาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำาพูน จ.ลำาพูน 51000
19 บ๊ิกซี ลพบุรี เลขท่ี 2 หมู่ 1 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 2CR228-229  ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 
20 บ๊ิกซี มหาชัย เลขท่ี 79 หมู่ 8 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี GCR148/2  ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
21 บ๊ิกซี น่าน 1) เลขท่ี 708 หมู่ 4 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน ห้องเลขท่ี GCN056 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน  55000
22 บ๊ิกซี นครปฐม 1) เลขท่ี 754 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 2CR207 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
23 บ๊ิกซี นครพนม เลขท่ี 9/2 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม ห้องเลขท่ี GCR117 ซ.ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
24 บ๊ิกซี พัทยา เลขท่ี 565/41 หมู่ท่ี 10 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยา ห้องเลขท่ี GCR101/2-3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
25 บ๊ิกซี พิษณุโลก เลขท่ี 939 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ช้ัน 2 ห้อง 2CR223 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง 65000
26 บ๊ิกซี ราชดำาริ เลขท่ี 97/11 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำาริ ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 3CR314 ถนนราชดำาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
27 บ๊ิกซี ระนอง 1) เลขท่ี 666/1 หมู่ท่ี 4 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระนอง ห้อง GCR110 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
28 บ๊ิกซี  ร้อยเอ็ด เลขท่ี 320 หมู่ท่ี 10 บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาร้อยเอ็ด ช้ัน1 ห้องเลขท่ี GCR 112 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
29 บ๊ิกซี สระแก้ว 1) เลขท่ี 352 บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระแก้ว ห้องเลขท่ี GCR113 ถ.สุวรรณศร  ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
30 บ๊ิกซี สมุย เลขท่ี 129/19 หมู่ท่ี 1 บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุย ห้องเลขท่ี 2CR209 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
31 บ๊ิกซี สมุทรปราการ เลขท่ี 498/1 บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรปราการ ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 2CR216 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
32 บ๊ิกซี สุโขทัย เลขท่ี 68 หมู่ท่ี 2 บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี GCR120 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
33 บ๊ิกซี  สุราษฎร์ธานี เลขท่ี 130 หมู่ท่ี 1 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี GCR102 ถ.เล่ียงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  84000
34 บ๊ิกซี ตาก 1) เลขท่ี 18/3 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตาก ช้ัน G-IN ห้องเลขท่ี GBB003 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
35 บ๊ิกซี อุดรธานี 1) เลขท่ี 415 หมู่ท่ี 3 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 2CR217 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
36 บ๊ิกซี วงศ์สว่าง เลขท่ี 888 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวงศ์สว่าง ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี A206 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
37 บ๊ิกซี ยโสธร เลขท่ี 323 หมู่ท่ี 2 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร ห้องเลขท่ี GCR116/2 ถ.แจ้งสนิท ต.สำาราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
38 เซ็นทรัล บางนา 1) เลขท่ี 587 589 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ช้ัน 4 ห้องเลขท่ี K401 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
39 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 1) เลขท่ี 99 99/9 หมู่ท่ี 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ช้ัน 4 ห้อง K401 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
40 เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เลขท่ี 74-75 หมู่ท่ี 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ช้ัน 2 ห้องTC-021B ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
41 เซ็นทรัล ขอนแก่น เลขท่ี 99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ช้ัน 3 ห้อง 350 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
42 เซ็นทรัล ป่ินเกล้า 1) เลขท่ี 7/222 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ช้ัน 4 ห้องเลขท่ี 428  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
43 เซ็นทรัล พระราม 2 1) เลขท่ี 160 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ช้ัน G ห้องเลขท่ี KG15/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
44 เซ็นทรัลพระราม 3 เลขท่ี 79 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ช้ัน 4 ห้อง 430/2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
45 เซ็นทรัล รามอินทรา เลขท่ี 109/10 หมู่ท่ี 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 202 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
46 เซ็นทรัล อุบลราชธานี 1) เลขท่ี 311 หมู่ท่ี 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี K308 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
47 เซ็นทรัลเวสต์เกต เลขท่ี 199,199/1,199/2 หมู่ท่ี 6 ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 332 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
48 เซ็นจูร่ี เดอะมูฟว่ี พลาซ่า 1) เลขท่ี 15 อาคารเซ็นจูร่ี เดอะมูฟว่ี พลาซ่า ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 306 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
49 ชัยภูมิ เลขท่ี 171/25-26 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
50 เชียงราย เลขท่ี 191-2 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
51 เชียงใหม่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เลขท่ี 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ช้ัน 3 ห้องเอฟ-02 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
52 เชียงใหม่ สหศรีภูมิ เลขท่ี 248/4  ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
53 ชุมพร เลขท่ี 25/53 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
54 แฟช่ัน ไอส์แลนด์ เลขท่ี 587, 589, 589/7-9 ศูนย์การค้าแฟช่ันไอสส์แลนด์ ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี S15A ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
55 ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขท่ี 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ช้ัน2 ห้องเลขท่ี PLZ.2.SHP022 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
56 กาญจนบุรี เลขท่ี 160/19 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
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 หมายเหตุ: 
 1) ไม่มีเคาน์เตอร์รับชำาระเงิน 
 2) ไม่รองรับการให้บริการลูกค้า

57 เลย เลขท่ี 25/19 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
58 โลตัส บึงกาฬ 1) เลขท่ี 461 หมู่ท่ี 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบึงกาฬ ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี 119 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
59 โลตัส กระบ่ี เลขท่ี 191 หมู่ท่ี 12 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขากระบ่ี ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี P09P2057 ถ.เพชรเกษม ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000
60 โลตัส หนองบัวลำาภู 1) เลขท่ี 36 หมู่ท่ี 2 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาหนองบัวลำาภู ห้องเลขท่ี 5109PG22 ช้ัน 1 ต.ลำาภู อ.เมืองหนองบัวลำาภู จ.หนองบัวลำาภู 39000
61 โลตัส พัทลุง 1) เลขท่ี 155 หมู่ 2  ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาพัทลุง ช้ัน 1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
62 โลตัส สุพรรณบุรี 1) เลขท่ี 293 หมู่ 5 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สาขาสุพรรณบุรี ช้ัน 1 ห้อง 007PG002 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
63 มหาสารคาม เลขท่ี 76/1-7 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ช้ัน1 ห้องเลขท่ี R148 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 
64 มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน เลขท่ี 234/1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ช้ัน 3 ห้อง S318 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
65 มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ เลขท่ี 99/29 หมู่ท่ี 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี R306 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
66 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สุขุมวิท 1) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สุขุมวิท ยูนิตท่ี 25 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
67 นครศรีธรรมราช เลขท่ี 89/201 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขานครศรีธรรมราช ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 211 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 
68 นครสวรรค์ เลขท่ี 313/18 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำาโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
69 หนองคาย เลขท่ี 305 หมู่ท่ี 10 อัศวรรณช๊อปป้ิงคอมเพล๊กซ์ 1 ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี O-1, O-2 ถ.มิตรภาพ ต.โพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 
70 เพชรบูรณ์ เลขท่ี 2 ถ.เกตุปัญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
71 แพร่ เลขท่ี 6/22 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
72 ปราจีนบุรี เลขท่ี 207/3 หมู่ท่ี 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
73 ระยอง เลขท่ี 272/6 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
74 โรบินสัน จันทบุรี เลขท่ี 22/107 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขานครจันทบุรี ช้ัน BF ห้องเลขท่ี BF-B-29 ถ.ภิญญสาสน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
75 โรบินสัน มุกดาหาร 1) เลขท่ี 99/11 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร ช้ัน 2F ห้องเลขท่ี RMH-2F-SA-228 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
76 โรบินสัน เพชรบุรี 1) เลขท่ี 162 หมู่ท่ี 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี ช้ัน 2F ห้อง TBC ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
77 โรบินสัน ราชบุรี เลขท่ี 265 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาราชบุรี ช้ัน 1F ห้องเลขท่ี 105/1 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
78 สกลนคร เลขท่ี 1898/11 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
79 สระบุรี เลขท่ี 179/5 ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี PZ12-001/B ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
80 ซีคอน สแควร์ เลขท่ี 55 ห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 3057E ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
81 สีลม เลขท่ี 144/2 ถนนสีลม ซอย 10 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
82 สิงห์บุรี เลขท่ี 910 ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี CS4 ถ.ขุนสวรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
83 ศรีราชา 1) เลขท่ี 135/99 ศูนย์การค้าตึกคอม ช้ัน G ห้องเลขท่ี G04/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
84 ศรีราชา 2 เลขท่ี 9 ถ.ศรีราชานคร ซอย 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
85 สุรินทร์ เลขท่ี 726 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
86 เทอร์มินอล 21 โคราช เลขท่ี 99 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 2039 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
87 เดอะมอลล์ บางแค เลขท่ี 518 หมู่ท่ี 1ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 3S-L7 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
88 เดอะมอลล์ บางกะปิ เลขท่ี 3522 ศูนย์การค้าเดอะมอล์ล สาขาบางกะปิ ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 3A-C10-11, 3S-C12-13,3S-C9B ถนนลาดพร้าวแขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพมหานคร 10240
89 เดอะมอลล์ โคราช เลขท่ี 1242/2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาโคราช ช้ัน3 ห้องเลขท่ี 3S-23A ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
90 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขท่ี 30/39-50 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 3A - L15A ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000
91 เดอะมอลล์ ท่าพระ เลขท่ี 129 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 3B-R6 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
92 ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา เลขท่ี 500 หมู่ท่ี 12 ท็อปส์ พลาซ่า สาขาพะเยา ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี RT-133/2 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
93 ท็อปส์ พลาซ่า พิจิตร 1) เลขท่ี 332 หมู่ท่ี 3 ท็อปส์ พลาซ่า สาขาพิจิตร ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี RI116 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
94 ตรัง เลขท่ี 74/17 ซอย 7 ถ.รัษฎา ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
95 อุบลราชธานี เลขท่ี 303 ถ.เข่ือนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
96 อุดรธานี เลขท่ี 99/9 ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ห้องเลขท่ี N101-N102 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
97 อุตรดิตถ์ เลขท่ี 1/56-57 ถ.สำาราญร่ืน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
98 ยูเน่ียน มอลล์ 1) เลขท่ี 54 ซ.ลาดพร้าว 1 ศูนย์การค้ายูเน่ียน มอลล์ ช้ัน F2 ห้องเลขท่ี F2S-04, 05 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
99 เยส บางพลี เลขท่ี 201 หมู่ท่ี 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือ  

100 ศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือ -  ห้องเลขท่ี 252/246 ช้ัน 4 อาคารพลาซ่า อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 
 (สำานักงาน 1) 2) 

ส�านักงานทีมขายธุรกิจสินเช่ือเพ่ือผู้บริโภค	  

101 เซ็นเตอร์พ้อยท์ บางใหญ่  เลขท่ี 1/2 หมู่ท่ี 6 เซ็นเตอร์พ้อยท์ บางใหญ่ ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี 109 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
 (สำานักงาน) 2) 
102 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล  เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 26 เลขท่ีห้อง 2603B ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 (สำานักงาน) 2) 
103 จิตต์อุทัย (สำานักงาน) 2) เลขท่ี 615 อาคารจิตต์อุทัย ช้ัน 14 ห้องเลขท่ี E ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
104 โคราช (สำานักงาน)  2) เลขท่ี 230/1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
105 ภูเก็ต (สำานักงาน)  2) เลขท่ี 16/178 หมู่ท่ี 2 โครงการภูเก็ตวิลล่า กะทู้ 3 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
106 สงขลา (สำานักงาน) 2) เลขท่ี 1/14 ถ.สุวรรณวงศ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
107 เดอะไบรท์ พระราม 2  เลขท่ี 15/9 ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี B310 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 (สำานักงาน) 2) 
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ข้อมูลบริษัทฯ โดยสรุป
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อบริษัท บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
 

ประเภทธุรกิจ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำาระ)

 

วันที่จัดตั้งบริษัท 30 กันยายน 2539

 

เลขที่จดทะเบียน 0107548000251

 

รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม

 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 6,000,000,000 บาท
  (600,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท)
 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
  ประเทศไทย
  โทรศัพท์ +66 2684 3333 โทรสาร +66 2695 0169
  http://www.easybuy.co.th
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Corporate
      Stability

EASY BUY
PUBLIC COMPANY LIMITED
บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน)
ชั�น 5 อาคาร สาทร สแควร� ออฟฟ�ศ ทาวเวอร� เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท� : 0-2684-3333 โทรสาร : 0-2695-0298

รายงาน
ประจำป�

2562


