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พันธกิจและค่านิยมของ 
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

“เรา บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) 
มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจ

ซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม”

ตระหนัก
และภาคภูมิใจ

เราตระหนักัถึงึความสำำาคญั

ในัการปฏิิบัตัภิารกิจและมีความ

ภาคภมิูใจในังานับัรกิารของเรา

ทีี่�สำรรคส์ำรา้งประโยชนั์

ตอ่สำงัคม

สร้างสรรค์
และเปิดใจ

เราเปิดใจเพ่ื่�อรบััความคดิเหน็ัใหม่ๆ  

จากผูู้ร้ว่มงานัที่กุระดบัั เพ่ื่�อ

ประโยชนัแ์หง่การพื่ฒันัาและ

นัำาเสำนัอบัรกิารทีี่�ดีทีี่�สำดุ

แก่ลกูคา้ของเรา

ปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง

เราแสำวงหาโอกาสำเพ่ื่�อแกไ้ข

ปรบััปรุงและพื่ฒันัาการปฏิิบัตังิานั

ใหมี้ประสำทิี่ธิิภาพื่อยูเ่สำมอ เพ่ื่�อ

มอบับัรกิารทีี่�มีคณุภาพื่สำงูสำดุ

ใหก้บััลกูคา้ของเรา
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ตัวเลขทางการเงินที่สำาคัญ

ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม (สำทุี่ธิิ) 50,813.40 53,600.53 52,543.32

รวมสิินทรัพย์์ 53,068.54 55,340.52 54,954.27

หนีั�สำนิัหมนุัเวียนั 12,271.77 12,933.50 13,379.67

หนีั�สำนิัไมห่มนุัเวียนั 18,760.85 16,591.27 13,265.78

รวมหน้�สิิน 31,032.62 29,524.77 26,645.44

ที่นุัจดที่ะเบีัยนั 6,000.00 6,000.00 6,000.00

กำาไรสำะสำม (ขาดที่นุั) 16,035.92 19,815.74 22,308.82

รวมส่ิวนของผู้้�ถือืห้�น 22,035.92 25,815.74 28,308.82

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมราย์ได้� 14,551.00 15,436.05 15,102.11

คา่ใชจ้า่ยในัการดำาเนิันังานัและบัรหิาร 3,773.38 3,814.65 3,825.93

หนีั�สำญูและสำำารองหนีั�สำงสำยัจะสำญู 3,918.04 4,253.26 -

ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั - - 4,542.96

ตน้ัที่นุัที่างการเงินั 914.46 817.73 647.65

กำาไรก่อนัภาษีีเงินัได้ 5,945.13 6,550.40 6,085.57

กำำาไรส้ิทธิิ 4,752.81 5,234.32 4,797.79

กำำาไรส้ิทธิิต่อ่ห้�น (บาท) 7.92 8.72 8.00

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อตัราดอกเบีั �ยจา่ย* (รอ้ยละ) 3.03 2.85 2.46

อตัราสำว่นัการที่ำากำาไรสำทุี่ธิิ (รอ้ยละ) 32.66 33.91 31.77

คา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญูตอ่สำนิัเช่�อรวม (รอ้ยละ) 6.10 6.17 9.09

อตัราสำว่นัลกูหนีั�คา้งชำาระมากกวา่ 3 เด่อนัตอ่
ลกูหนีั�ตามสำญัญาสำนิัเช่�อรวม (รอ้ยละ)

2.08 2.29 3.75

อตัราผู้ลตอบัแที่นัที่รพัื่ยส์ำนิัเฉลี�ย (รอ้ยละ) 9.18 9.66 8.70

อตัราผู้ลตอบัแที่นัสำว่นัของผูู้ถ่้ึอหุน้ัเฉลี�ย (รอ้ยละ) 23.70 21.88 17.73

หมายเหต ุ*อตัราดอกเบีั �ยจา่ย = ตน้ัที่นุัที่างการเงินั / เงินักูย่้มจากสำถึาบันััการเงินัและหุน้ักูถ้ึวัเฉลี�ย

(หนั่วย : ล้านับัาที่)



โครงสร้างเงินทุน 
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ประวัติการเพิ่มทุน
ณ วันัที่่� 31 ธันัวัาคม 2563

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

30 กนััยายนั 2539 120,000,000 12,000,000 10

11 ตลุาคม 2545 140,000,000 14,000,000 10

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

24 กนััยายนั 2546 200,000,000 20,000,000 10

2 มิถึนุัายนั 2554 300,000,000 30,000,000 10

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

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

17 พื่ฤษีภาคม 2560 6,000,000,000 600,000,000 10

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 บัรษัิีที่ฯ มีที่นุัจดที่ะเบีัยนัที่ั�งสำิ �นั 6,000 ลา้นับัาที่ เรยีกชำาระแลว้ที่ั�งจำานัวนั แบัง่เป็นัหุน้ัสำามญัจำานัวนั 

600 ลา้นัหุน้ั มลูคา่ทีี่�ตราไวหุ้น้ัละ 10 บัาที่ โดยมีรายช่�อผูู้ถ่้ึอหุน้ัรายใหญ่ ดงันีั �

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)

บัรษัิีที่ อาคอม จำากดั 425,999,760 71.0%

บัรษัิีที่ จีซีีทีี่ แมนัเนัจเมนัที่ ์(ไที่ยแลนัด)์ จำากดั  150,000,000 25.0%

บัรษัิีที่ ธินัาคารกรุงเที่พื่ จำากดั (มหาชนั) 24,000,000 4.0%

บัคุคลอ่�นัๆ 240 0.0%

รวม 600,000,000 100.0%
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 การแพื่รร่ะบัาดของโควิด-19 ในัปี 2563 ไดสำง่ผู้ลกระที่บัตอ่เศรษีฐกิจและสำงัคมโลกอยา่งรุนัแรง ในัดา้นัสำงัคม การแพื่รร่ะบัาดสำง่ผู้ลใหเ้กิดการเปลี�ยนัแปลงวิถึชีวิตของผูู้ค้นัที่ั�วโลก ซีึ�งเรยีกวา่  
‘New Normal’ หลายประเที่ศประกาศใชม้าตรการตา่ง ๆ เพื่�อควบัคมุการระบัาด อาที่ มาตรการปิดเม่อง มาตรการจำากดัการเดนัที่าง และมาตรการงดรวมกลุม่ที่ำากิจกรรมสำาธิารณะ ในัดา้นัเศรษีฐกิจ  
การแพื่รร่ะบัาดที่ำาใหอ้ตัราการวา่งงานัสำงูขึ �นัโดยเฉพื่าะในัภาคการที่อ่งเที่�ยว การคา้ และการลงที่นั ซีึ�งเป็นัผู้ลมาจากการดำาเนันัอตุสำาหกรรมตา่งๆ หยดุชะงกั ที่ั�งนั� GDP เฉลี�ยที่ั�วโลกลดลงรอ้ยละ 4.4 ในัปี 
2563 (อ้า้งอ้งิจาก กอ้งที่นุการเงนิระหวัา่งประเที่ศ ณ วันัที่่� 16 ธันัวัาคม 2563) โดยมีการคาดการณว์า่ สำถึานัการณก์ารแพื่รร่ะบัาดจะฟื้�นัตวัในัปี 2564 เนั�องจากกำาลงัจะมีการแจกจา่ยวคัซีนัปอ้งกนัโควิด-19 
รวมถึงึ โจ ไบัเดนั ซีึ�งหาเสำียงดว้ยนัโยบัายสำนับัสำนันัเศรษีฐกิจและการคา้โลกไดร้บัเล่อกใหด้ ำารงตำาแหนัง่ประธิานัาธิบัดีสำหรฐัอเมรกิา  อยา่งไรก็ตามอาจตอ้งใชเ้วลาอยา่งนัอ้ย 2 ปีจงึสำามารถึฟื้�นัฟื้เูศรษีฐกิจ
และสำงัคมไดอ้ยา่งเตม็รูปแบับัจนักลบัสำูสำภาวะปกตใินัระดบัเดียวกบัก่อนัการระบัาดของโรค
 นัอกจากนั� การแพื่รร่ะบัาดของโควิด-19 สำง่ผู้ลกระที่บัตอ่เศรษีฐกิจไที่ยในัที่กุภาคสำว่นั โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งในัภาคการสำง่ออกและภาคการที่อ่งเที่�ยว การสำง่ออกของไที่ยหดตวัรอ้ยละ 7.26 (YOY)  
(ม.ค. - ต.ค.) (อ้า้งอ้งิจาก ศูนย์วัจิย์กสิกิรไที่ย์ ณ วันัที่่� 1 ธันัวัาคม 2563) รายไดจ้ากการที่อ่งเที่�ยวในัปี 2563 ลดลงถึงึรอ้ยละ 84 เม่�อเที่ยบักบัปี 2562 ซีึ�งเป็นัผู้ลจากการลดลงของนักัที่อ่งเที่�ยว 
ที่ั�งชาวตา่งชาตแิละชาวไที่ยจำานัวนัมาก จากมาตรการจำากดัการเดนัที่าง (อ้า้งอ้งิจาก การที่อ้งเที่่�ย์วัแหง่ประเที่ศไที่ย์ ณ วันัที่่� 2 ธันัวัาคม 2563) ในัชว่ง 9 เด่อนัแรกของปี 2563 เศรษีฐกิจไที่ยปรบัตวั 
ลดลงรอ้ยละ 6.7 ซีึ�งต ำ�ากวา่ที่�ประมาณการ (อ้า้งอ้งิจาก ราย์งานภาวัะเศรษฐกจิ สิำานกังานสิภาพัฒันาการเศรษฐกจิและสิงัคมแหง่ชาติ ิณ วันัที่่� 16 พัฤศจิกาย์น 2563) นัอกจากนั�ตลาดแรงงานัยงัคง 
เปราะบัาง เนั�องจากการดำาเนันัธิรุกิจไดร้บัผู้ลกระที่บัอยา่งรุนัแรงจากมาตรการปิดเม่อง ที่ำาใหอ้ตัราการวา่งงานัเพื่�มสำงูสำดุที่�รอ้ยละ 2.1 ในัเด่อนักรกฎาคม (อ้า้งอ้งิจาก ราย์งานภาวัะเศรษฐกจิไที่ย์ ธันาคาร

แหง่ประเที่ศไที่ย์ ณ วันัที่่� 30 พัฤศจิกาย์น 2563) ไมเ่พื่ยงการแพื่รร่ะบัาดของโควิด-19 เที่า่นัั�นัที่�สำง่ผู้ลกระที่บัตอ่สำถึานัการณที่างเศรษีฐกิจ แตร่วมถึงึการ
ประที่ว้งตอ่ตา้นัรฐับัาลที่�จดัขึ �นัในัใจกลางกรุงเที่พื่ฯ ที่�กระที่บัตอ่ความนัา่เช่�อถึอดา้นัการลงที่นัในัประเที่ศไที่ย
 จากสำถึานัการณก์ารแพื่รร่ะบัาดของโควิด -19 ธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยไดป้ระกาศใชม้าตรการชว่ยเหล่อที่างการเงินัแก่ผูู้ไ้ดร้บัผู้ลกระที่บั และ 
ขอความรว่มม่อจากธินัาคารและสำถึาบันัการเงินัใหด้ ำาเนันัการตามมาตรการดงักลา่ว อาที่ ลดเพื่ดานัอตัราดอกเบั�ย เพื่�มวงเงินัสำนัเช่�อใหก้บัลกูคา้ 
ชั�วคราว และปรบัโครงสำรา้งหนั�ใหก้บัลกูคา้ที่�ไดร้บัผู้ลกระที่บั อีซี�บัายปฏิบัตัติามคำาแนัะนัำาของธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยอยา่งเครง่ครดัที่กุประการ และ
เสำนัอมาตรการเยียวยาหลายประการใหก้บัลกูคา้ ซีึ�งมากกวา่ที่�ธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยขอความรว่มม่อแมว้า่จะสำง่ผู้ลกระที่บัตอ่ผู้ลประกอบัการของ 
บัรษีที่ฯ ก็ตามนัอกจากนั�อีซี�บัายยงัเริ�มปฏิรูปการดำาเนันังานัภายในัองคก์รอยา่งจรงิจงั เพื่�อใหสำอดคลอ้งกบัพื่ระราชบัญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสำว่นับัคุคล 
ที่�จะมีผู้ลบังัคบัใชใ้นัวนัที่� 1 มิถึนัายนั 2564 นั�
 แมว้า่อีซี�บัายเผู้ชิญความผู้นัผู้วนัที่างเศรษีฐกิจหลายครั�ง แตอ่ีซี�บัายยงัคงดำาเนันักิจการไดอ้ยา่งมีประสำที่ธิภาพื่ โดยมีผู้ลกำาไรสำที่ธิก่อนั 
หกัภาษีเงินัไดอ้ยูที่� 6.09 พื่นัลา้นับัาที่ในัปี 2563 นัอกจากนั� เรายงัสำง่มอบัความหว่งใยและแสำดงความรบัผู้ดชอบัตอ่สำงัคมดว้ยการดำาเนันักิจกรรม 
เพื่�อสำงัคม (CSR) ดงัพื่นัธิกิจที่�วา่ “เรา บัรษีที่ อีซี� บัาย จำากดั (มหาชนั) มุง่มั�นัในัการดำาเนันัธิรุกิจ ซีึ�งสำามารถึเก่ �อหนันัประโยชนัสำงูสำดุตอ่สำงัคม”

 อีซี�บัายจะกา้วสำูธิรุกิจรูปแบับัใหมแ่ละพื่ฒันัาโครงสำรา้งการขายอยา่งตอ่เนั�อง เพื่�อใหเ้ป็นัแบัรนัดช์ั�นันัำาในัใจลกูคา้ พื่รอ้มที่ั�งเสำรมิสำรา้ง
วฒันัธิรรมองคก์รที่�มุง่เนันัการปฏิบัตัติามกฎระเบัยบั เพื่�อตอบัสำนัองความคาดหวงัของลกูคา้และมอบัสำิ�งที่�ดีที่�สำดุใหก้บัผูู้ม้ีสำว่นัไดสำว่นัเสำียที่กุที่า่นั
ที่�ใหก้ารสำนับัสำนันัเรามาโดยตลอด ที่ั�งนั�เราหวงัวา่สำถึานัการณที่�ยากลำาบัากนั�จะผู้า่นัพื่นัไปโดยเรว็ที่�สำดุ และที่กุสำิ�งที่กุอยา่งจะดีขึ �นัยิ�ง ๆ  ขึ �นัไปในั
ปีที่�กำาลงัจะมาถึงึนั�

นัายที่าเคโอะ โนัดะ 
ประธิานักรรมการและประธิานัเจา้หนัา้ที่�บัรหิาร
บัรษีที่ อีซี� บัาย จำากดั (มหาชนั)
31 ธินัวาคม 2563



คณะกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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1. นายทาเคโอะ โนดะ
 ประธิานักรรมการและประธิานัเจา้หนัา้ที่�บัรหิาร

2. นายโยชิโร ยามากูจิ
 กรรมการและประธิานัเจา้หนัา้ที่�บัรหิารการเงินั 

3. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์
 กรรมการและประธิานัเจา้หนัา้ที่�บัรหิารกลุม่งานั 
 เที่คโนัโลยีสำารสำนัเที่ศ

4. นายมาซาโต ทาคามิ
 กรรมการและประธิานัเจา้หนัา้ที่�ปฏิบัตักิาร 

5. นายมาซารุ คุโรดะ
 กรรมการ

6. นายโยชิฮารุ โมริ
 กรรมการ

7. นายวิทิต สัจจพงษ์
 กรรมการอิสำระและประธิานักรรมการตรวจสำอบั

8. นายไพฑูรย์ ทวีผล
 กรรมการอิสำระและกรรมการตรวจสำอบั

1. 

2. 

3. 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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บริการทางการเงิน

บริการสินเชื่อ 
ภายใต้ผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)

 บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) ไดร้บััอนัญุาตใหป้ระกอบัธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลภายใตก้ารกำากบััจากกระที่รวงการคลงั ตาม

ขอ้ 12 ของประกาศกระที่รวงการคลงั เร่�อง กิจการทีี่�ตอ้งขออนัญุาตตามขอ้ 5 แหง่ประกาศของคณะปฏิิวตั ิฉบับััทีี่� 58 (เร่�อง สำนิัเช่�อ

สำว่นับัคุคลภายใตก้ารกำากบัั) ลงวนััทีี่�9  มิถึนุัายนั 2548 และประกาศธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย เร่�อง การกำาหนัด หลกัเกณฑ์ ์วิธีิการ 

และเง่�อนัไขในัการประกอบัธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลภายใตก้ารกำากบััสำำาหรบััผูู้ป้ระกอบัธิรุกิจทีี่�มิใชส่ำถึาบันััการเงินั ดงันัั�นับัรษัิีที่สำามารถึ

ประกอบัธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคล โดยใหบ้ัรกิารดา้นั (1) สำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนั (Revolving Loan) ผู้า่นัสำาขายเูมะพื่ลสัำ รวมที่ั�งสำิ �นั 

96 แหง่ และ (2) สำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ (Installment Loan) ผู้า่นัคูค่า้ของบัรษัิีที่ จำานัวนัที่ั�งสำิ �นั 133 รา้นัคา้ที่ั�วประเที่ศ (ข้อ้้มูล ณ วันัที่่� 31 

ธันัวัาคม 2563)

 การสำมคัรบัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำ สำามารถึที่ำาไดอ้ยา่ง

รวดเรว็โดยย่�นัใบัสำมคัรบัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำ พื่รอ้มเอกสำารทีี่�

จ ำาเป็นั ผู้า่นัสำาขายเูมะพื่ลสัำ ไปรษีณีย ์และบัรกิารออนัไลนั ์ที่ั�งนีั �

บัรษัิีที่ จะดำาเนิันัการพิื่จารณาวงเงินัสำนิัเช่�อสำงูสำดุทีี่� 5 เที่า่ของเงินั

เด่อนัขึ �นัอยูก่บััคณุสำมบัตัขิองผูู้ส้ำมคัรแตล่ะราย อีกที่ั�ง บัรษัิีที่ ใช้

ระบับัเครดติสำกอรร์ิ�ง (Credit Scoring System) เพ่ื่�อสำรา้งความ

แมน่ัยำา เหมาะสำม และรวดเรว็ในัการพิื่จารณาสำนิัเช่�อ 

 บัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำแบัง่ออกเป็นั 3 ประเภที่ ดงันีั �

 ปัจจบุันัั บัรษัิีที่ ใหบ้ัรกิารสำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนัทีี่�ไมมี่หลกั

ประกนััภายใตช่้�อผู้ลติภณัฑ์ ์บัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำ (Umay+) 

แก่ลกูคา้ทีี่�มีความตอ้งการใชเ้งินัสำดทีี่�หลากหลาย โดยสำามารถึ

เบักิถึอนัเงินัสำดภายในัวงเงินัสำนิัเช่�อผู้า่นัเครอ่ขา่ยตูก้ดเงินัสำด

อตัโนัมตั ิ(ATM) ยเูมะพื่ลสัำและพื่นััธิมิตรธินัาคารพื่าณิชยท์ี่ั�ว

ประเที่ศ นัอกจากนีั�บัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำสำามารถึใชร้ว่มกบัั

บัรกิารสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ โดยสำามารถึผู้อ่นัชำาระสำนิัคา้กบััรา้นัคา้

พื่นััธิมิตรภายใตว้งเงินัสำนิัเช่�อหมนุัเวียนัทีี่�ไดร้บััการอนัมุตั ิที่ั�งนีั �

ลกูคา้สำามารถึเล่อกชำาระคา่งวดขั�นัตำ�ารายเด่อนัผู้า่นัเครอ่ขา่ยตู้

กดเงินัสำดอตัโนัมตั ิ(ATM) เชน่ัเดียวกบััการเบักิถึอนัเงินัสำด หรอ่

สำามารถึชำาระดว้ยตนัเองผู้า่นัสำาขายเูมะพื่ลสัำ ซีึ�งดอกเบีั �ยจะถึกู

คำานัวณเฉพื่าะจากยอดสำนิัเช่�อทีี่�ลกูคา้ใชง้านัเที่า่นัั�นั วงเงินัสำนิั

เช่�อจะไดร้บััการปรบััค่นัที่กุครั�งเม่�อชำาระค่นั
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ให�บริกำารครั�งแรกำในเด้อืนสิิงหาคม 2549 เป็็นบตั่รกำด้เงนิสิด้

สิำาหรับผู้้�ท้�มร้าย์ได้�ป็ระจำำาต่ั�งแต่ ่7,000 บาทข้�นไป็ต่อ่เด้อืน 

โด้ย์ให�บริกำารสิินเชื่ื�อเงนิสิด้หม้นเวย้์นเพื�อเบกิำถือนเงนิสิด้ 

นอกำจำากำน้�ลู้กำค�าย์ังสิามารถืใชื่�บตั่รกำด้เงนิสิด้ย้์เมะพลัูสิ 

สิำาหรับบริกำารสิินเชื่ื�อผู่้อนชื่ำาระกัำบร�านค�าพนัธิมติ่รภาย์ใต่�

วงเงนิสิินเชื่ื�อหม้นเวย้์นท้�ได้�รับกำารอน้มัต่ ิ(ข้อ้้มูล ณ วันัที่่� 31 

ธันัวัาคม 2563)

ให�บริกำารครั�งแรกำในเด้อืนพฤศจำกิำาย์น 2554 เป็็นบตั่รกำด้

เงนิสิด้สิำาหรับผู้้�ท้�มร้าย์ได้�ป็ระจำำาต่ั�งแต่ ่20,000 บาทข้�นไป็

ต่อ่เด้อืน ให�บริกำารสิินเชื่ื�อเงนิสิด้หม้นเวย้์นเพื�อเบกิำถือน

เงนิสิด้ แลูะให�บริกำารสิินเชื่ื�อผู่้อนชื่ำาระกัำบร�านค�าพนัธิมติ่ร

ภาย์ใต่�วงเงนิสิินเชื่ื�อหม้นเวย้์นท้�ได้�รับกำารอน้มัต่ ิเช่ื่นเด้ย้์ว

กัำบบตั่รกำด้เงนิสิด้ย้์เมะพลัูสิ (Umay+ Card) (ข้อ้้มูล ณ วันัที่่� 

31 ธันัวัาคม 2563)

ให�บริกำารครั�งแรกำในเด้อืนมน้าคม 2556 เพื�อให�ลู้กำค�าได้�ม้

ส่ิวนร่วมในกำารสินับสิน้นกำจิำกำรรมเพื�อสัิงคมของบริษััท ภาย์

ใต่�โครงกำาร “อซ้ี่้�บาย์...เพื�อสัิงคมไทย์” มวั้ต่ถ้ืป็ระสิงคเ์พื�อ

ช่ื่วย์เหลูือผู้้�พกิำาร แลูะผู้้�ท้พพลูภาพ ผู่้านทางสิภากำาชื่าด้ไทย์ 

นับต่ั�งแต่เ่ริ�มกำจิำกำรรม บริษััท ได้�ส่ิงมอบเงนิบริจำาคทั�งสิิ�น 

จำำานวนกำว่า 60 ลู�านบาทให�แก่ำสิภากำาชื่าด้ไทย์ บตั่รกำด้เงนิสิด้

ย์้เมะพลัูสิ PAY IT FORWARD (Umay+ PAY IT FORWARD 

Card) ให�บริกำารสิินเชื่ื�อ ในลัูกำษัณะเด้ย้์วกัำนกัำบบตั่รกำด้เงนิสิด้

ย์้เมะพลัูสิ (Umay+ Card) (ข้อ้้มูล ณ วันัที่่� 31 ธันัวัาคม 2563)

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
(Umay+ Card)

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
(Umay+ Premier Card) 

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

1) บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+ Card)

2) บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ (Umay+ Premier Card)

3) บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส PAY IT FORWARD (Umay+ PAY IT FORWARD Card)
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ร้านค้าพันธมิตร สำาหรับการให้บริการสินเช่ือผ่อนชำาระ
ลกูคา้สำามารถึขอรบัับัรกิารสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระผู้า่นัที่างรา้นัคา้

พื่นััธิมิตร ซีึ�งประกอบัดว้ย รา้นัคา้ที่ั�วไป หา้งสำรรพื่สำนิัคา้ และรา้นั

คา้ปลีกขนัาดใหญ่ บัรษัิีที่ ใหค้วามสำำาคญักบััความรว่มม่อระหวา่ง

รา้นัคา้พื่นััธิมิตรอยา่งอยา่งสำมำ�าเสำมอ สำง่ผู้ลใหพ้ื่นักังานัทีี่�ไดร้บัั

มอบัหมาย ณ จดุรบัับัรกิารไดร้บััการฝึึกอบัรมเป็นัอยา่งดี เพ่ื่�อทีี่�

จะสำง่มอบับัรกิารทีี่�ดีทีี่�สำดุแก่ลกูคา้ โดย ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 

รา้นัคา้พื่นััธิมิตรของบัรษัิีที่ มีที่ั�งสำิ �นั 133 แหง่ ที่ั�วประเที่ศ โดยแบัง่

ออกเป็นั 

 (1) 88 รา้นัคา้ ในักรุงเที่พื่ฯ และปรมิณฑ์ล 

 (2) 14 รา้นัคา้ ในัภาคเหน่ัอ 

 (3) 17 รา้นัคา้ ในัภาคตะวนััออกเฉียงเหน่ัอ 

 (4) 5 รา้นัคา้ ในัภาคใต ้

 (5) 9 รา้นัคา้ ในัภาคตะวนััออก

ทางไปรษณีย์
การสำมคัรสำนิัเช่�อที่างไปรษีณีย ์เป็นัการอำานัวยความสำะดวกให้

แก่ลกูคา้ทีี่�มีขอ้จำากดัในัการเขา้ถึงึสำาขายเูมะพื่ลสัำ โดยเอกสำาร

การสำมคัรสำนิัเช่�อสำามารถึขอรบััไดที้ี่�บัธูิกิจกรรมสำง่เสำรมิการขาย 

หรอ่จดัพิื่มพื่ผ์ู้า่นัที่างเวบ็ัไซีต ์(www.umayplus.com) ผูู้ส้ำมคัร

สำามารถึกรอกใบัสำมคัร พื่รอ้มแนับัเอกสำารตามทีี่�รอ้งขอ และสำง่

มาทีี่�บัรษัิีที่ ผู้า่นัที่างไปรษีณีย ์ซีึ�งโดยปกตจิะใชเ้วลาดำาเนิันัการ

ที่ั�งสำิ �นั 14 วนััในัการพิื่จารณาวงเงินัสำนิัเช่�อ

ช่องทางการให้บริการ

สาขายูเมะพลัส
สำาขายเูมะพื่ลสัำ ใหบ้ัรกิารดา้นัตา่ง ๆ  ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัับัตัรกดเงินัสำด

ยเูมะพื่ลสัำ โดยพื่นักังานัสำาขาผู้า่นัการฝึึกอบัรมอยา่งดีเยี�ยม มี

การพื่ฒันัาเที่คโนัโลยีนัวตักรรม (Innovative Technology) ในั

สำาขายเูมะพื่ลสัำอยา่งตอ่เน่ั�อง เพ่ื่�อใหล้กูคา้ที่กุรายมั�นัใจไดว้า่จะ

ไดร้บััการบัรกิารทีี่�นัา่พื่งึพื่อใจสำงูสำดุ

ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 สำาขายเูมะพื่ลสัำใหบ้ัรกิารครอบัคลมุ 

65 จ.ที่ั�วประเที่ศในับัรเิวณหา้งสำรรพื่สำนิัคา้ ยา่นัธิรุกิจ และแหลง่

ชมุชนั  โดยมีสำาขาและชอ่งที่างการสำมคัร รวมที่ั�งสำิ �นั 96 แหง่ โดย

แบัง่เป็นั 

 (1) 26 แหง่ ในักรุงเที่พื่ฯ และปรมิณฑ์ล 

 (2) 16 แหง่ ในัภาคเหน่ัอ 

 (3) 21 แหง่ ในัภาคกลางและภาคตะวนััออก 

 (4) 23 แหง่ ในัภาคตะวนััออกเฉียงเหน่ัอ 

 (5) 10 แหง่ ในัภาคใต้

นัอกจากนีั� บัรษัิีที่ ไดจ้ดัตั�งศนูัยป์ฏิิบัตักิารอนัมุตัิสำนิัเช่�อตามหวั

เม่องใหญ่ในัแตล่ะภมิูภาค เพ่ื่�อใหพิ้ื่จารณาวงเงินัสำนิัเช่�อในัจ.ใกล้

เคียงไดอ้ยา่งมีประสำทิี่ธิิภาพื่ โดย ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 

บัรษัิีที่ มีศนูัยป์ฏิิบัตักิารอนัมุตัิสำนิัเช่�อที่ั�งสำิ �นั 5 แหง่ ไดแ้ก่ ศนูัย์

ปฏิิบัตักิารอนัมุตัิสำนิัเช่�อกรุงเที่พื่ฯ ศนูัยป์ฏิิบัตักิารอนัมุตัิสำนิัเช่�อ

นัครราชสำีมา ศนูัยป์ฏิิบัตักิารอนัมุตัิสำนิัเช่�อเชียงใหม-่สำหศรภีมิู 

ศนูัยป์ฏิิบัตักิารอนัมุตัิสำนิัเช่�อสำงขลา และศนูัยป์ฏิิบัตักิารอนัมุตัิ

สำนิัเช่�อระยอง

บูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บัธูิกิจกรรมสำง่เสำรมิการขายดำาเนิันักิจกรรมเฉพื่าะชว่งเวลาทีี่�

กำาหนัดไว ้โดยใหบ้ัรกิารเฉพื่าะงานัทีี่�จ ำาเป็นัตอ่การขายเป็นัหลกั 

อาทิี่ การรบััเอกสำารการสำมคัรบัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำ การย่�นั

คำารอ้งขอปรบััวงเงินัสำนิัเช่�อ และการสำอบัถึามขอ้มลูการใหบ้ัรกิาร 

ซีึ�งลกูคา้จะไดร้บััความประที่บััใจจากบัรกิารทีี่�รวดเรว็และมีคณุภาพื่ 

โดย ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 ยเูมะพื่ลสัำมีบัธูิกิจกรรมสำง่เสำรมิ

การขาย ที่ั�งสำิ �นั 36 แหง่

ชอ่งที่างการใหบ้ัรกิารของยเูมะพื่ลสัำ สำามารถึแบัง่ไดด้งันีั �
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การบริการออนไลน์
จาการขยายตวัดา้นัดจิิตอลในัประเที่ศไที่ย ที่ำาใหล้กูคา้คาดหวงั

วา่จะไดร้บััความสำะดวกสำบัายจากบัรกิารดา้นัตา่ง ๆ มากขึ �นั  

ยเูมะพื่ลสัำแสำวงหาโอกาสำทีี่�จะพื่ฒันัาตนัเองอยา่งสำมำ�าเสำมอ 

เพ่ื่�อสำรา้งความพื่งึพื่อใจแก่ลกูคา้ ดงันัั�นัชอ่งที่างใหบ้ัรกิารออนัไลนั์

ตา่ง ๆ จงึไดร้บััพื่ฒันัาและปรบััปรุงอยา่งตอ่เน่ั�อง เพ่ื่�ออำานัวย

ความสำะดวกใหล้กูคา้ใชง้านังา่ยยิ�งขึ �นั รวมถึงึดงึดดูความสำนัใจ

จากลกูคา้ทีี่�มีศกัยภาพื่ทีี่�ไมเ่คยใชบ้ัรกิารสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลมา

ก่อนั  โดยชอ่งที่างบัรกิารยเูมะพื่ลสัำออนัไลนั ์แบัง่ออกเป็นั 3 ชอ่ง

ที่างหลกัทีี่�พื่รอ้มอำานัวยความสำะดวกแก่ลกูคา้ ดงันีั �

(1) www.umayplus.com เวบ็ัไซีตอ์ยา่งเป็นัที่างการ

ของยเูมะพื่ลสัำ ไดถ้ึกูพื่ฒันัาขึ �นัจากแนัวคดิทีี่�เป็นัมิตรกบััผูู้้

ใชง้านั เพ่ื่�อใหส้ำามารถึเขา้ถึงึไดส้ำะดวกและรวดเรว็ผู้า่นั

อินัเที่อรเ์น็ัต ขอ้มลูการบัรกิารที่ั�งหมดไดถ้ึกูรวบัรวมและจดั

เรยีงใหง้า่ยตอ่การคน้ัหาบันัเวบ็ัไซีต ์

(2) ยูเมะพลัสแอปพลิเคชั่นบนมือถือ สำามารถึใชง้านั

ไดท้ี่ั�งระบับัปฏิิบัตักิาร iOS และ Android โดยยเูมะพื่ลสัำ

แอปพื่ลเิคชั�นัไดร้บััการออกแบับัและพื่ฒันัาใหใ้ชง้านังา่ย 

แตมี่ระดบััการรกัษีาความปลอดภยัทีี่�สำงูเทีี่ยบัเที่า่มาตรฐานั

ธินัาคารพื่าณิชย์

(3) ยูเมะพลัสไลน์คอนเนค ใหบ้ัรกิารตั�งแตเ่ด่อนัตลุาคม 

2560 ทีี่�ผู้า่นัมา ผูู้ใ้ชบ้ัรกิารสำามารถึรบััขอ้มลูขา่วสำารกิจกรรม

สำง่เสำรมิการขาย และสำทิี่ธิิพิื่เศษีมากมายไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

และสำำาหรบััลกูคา้บัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำทีี่�ไดท้ี่ ำาการลง

ที่ะเบีัยนัไวเ้รยีบัรอ้ยแลว้ จะสำามารถึรบัับัรกิารตา่ง ๆ จาก

ยเูมะพื่ลสัำ ไดท้ี่กุทีี่� ที่กุเวลา โดย ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 

ยเูมะพื่ลสัำไลนัค์อนัเนัค มีผูู้ต้ดิตามมากกวา่ 7.7 ลา้นัราย

นัอกจากนีั� บัรษัิีที่ ไดเ้พิื่�มชอ่งที่างการสำ่�อสำารไปยงักลุม่ลกูคา้เปา้

หมายผู้า่นัสำ่�อสำงัคมออนัไลนั ์ไดแ้ก่ 

 (1) เฟซี่บ้�กำ ย์้เมะพลัูสิ ออฟฟิเชื่้ย์ลู (@umayplusofficial)  

มีผูู้ต้ดิตามที่ั�งสำิ �นั 406,823 ราย ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 

 (2) อนิสิต่าแกำรม  (@umayplusofficial) มีผูู้ต้ดิตามที่ั�งสำิ �นั 

10,650 ราย ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563  และ 

 (3) ย์้ทบ้ (Umayplus) มีผูู้ต้ดิตามที่ั�งสำิ �นั 89,706 ราย ณ 

วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

บริการเบิกถอนเงินสด 
ยเูมะพื่ลสัำตระหนักัถึงึการอำานัวยความสำะดวกสำบัายแก่ลกูคา้ จงึ

ใหบ้ัรกิารชอ่งที่างเบักิถึอนัเงินัสำดทีี่�ครอบัคลมุ ดงันีั �

• การเบิักถึอนัเงินัสำดผู้า่นัสำาขายเูมะพื่ลสัำ และตูก้ดเงินัสำด

อตัโนัมตั ิ(ATM) จำานัวนั 85 ตูท้ี่ั�วประเที่ศ (ขอ้มลู ณ วนััทีี่� 

31 ธินััวาคม 2563) 

• การเบักิถึอนัเงินัสำดผู้า่นัเครอ่ขา่ยตูก้ดเงินัสำดอตัโนัมตั ิ(ATM) 

ของธินัาคารพื่นััธิมิตรตา่ง ๆ  กวา่ 50,000 ตูท้ี่ั�วประเที่ศ ไดแ้ก่ 

ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา ธินัาคารกรุงเที่พื่ ธินัาคารออมสำนิั 

ธินัาคารกสำกิรไที่ย ธินัาคารกรุงไที่ย ธินัาคารไที่ยพื่าณิชย ์

และธินัาคารธินัชาต 

• การเบักิถึอนัเงินัสำดผู้า่นับัรกิารโที่รสำั�งเงินัโอนัเขา้บัญัชี (Easy 

Tele Cashing) โที่ร 0-2695-0000 ผู้า่นัระบับัโที่รศพัื่ที่ต์อบั

รบััอตัโนัมตัิ

• การเบักิถึอนัเงินัสำดผู้า่นับัรกิารสำั�งเงินัโอนัเขา้บัญัชี (Easy 

Mobile Cashing) โดยสำามารถึสำั�งโอนัเงินัไปยงับัญัชีทีี่�ได้

ที่ ำาการลงที่ะเบีัยนัไวก่้อนัหนัา้ ดว้ยยเูมะพื่ลสัำเเอปพื่ลเิคชนัั

บันัม่อถ่ึอ

• การเบักิถึอนัเงินัสำดผู้า่นับัรกิารสำั�งเงินัโอนัเขา้บัญัชี (Easy 

LINE Cashing) โดยสำามารถึสำั�งโอนัเงินัไปยงับัญัชีทีี่�ได้

ที่ ำาการลงที่ะเบีัยนัไวก่้อนัหนัา้ ดว้ยยเูมะพื่ลสัำ LINE Connect

• บัรกิารกดเงินัไมใ่ชบ้ัตัร โดยที่ำารายการผู้า่นั Umay+           

Application และไปสำแกนั QR Code ทีี่�ตูก้ดเงินัสำดอตัโนัมตั ิ

(ATM) ยเูมะพื่ลสัำ และตูก้ดเงินัสำดอตัโนัมตัิธินัาคารกสำกิร

ไที่ย
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บริการชำาระเงิน
ลกูคา้สำามารถึเล่อกใชบ้ัรกิารชำาระเงินัไดอ้ยา่งสำะดวกสำบัายผู้า่นั

ชอ่งที่างการชำาระเงินั ดงันีั �

• ชำาระเงินัสำดผู้า่นัสำาขายเูมะพื่ลสัำ และตูก้ดเงินัสำดอตัโนัมตั ิ

(ATM) จำานัวนั 85 ตูท้ี่ั�วประเที่ศ (ขอ้มลู ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 

2563) 

• ชำาระผู้า่นัยเูมะพื่ลสัำแอปพื่ลเิคชั�นับันัม่อถ่ึอ – ธินัาคารกรุง

ศรอียธุิยา ธินัาคารกรุงเที่พื่ ธินัาคารกสำกิรไที่ย ธินัาคารกรุง

ไที่ย และธินัาคารไที่ยพื่าณิชย์

• ชำาระผู้า่นัที่างโที่รศพัื่ที่ม่์อถ่ึอ – บัรกิารเอม็เปย ์(เอไอเอสำ)

• ชำาระทีี่�จดุบัรกิารตวัแที่นัรบััชำาระ – เคานัเ์ตอร ์เซีอรว์ิสำ 

(7-Eleven, อ่�นั ๆ ) เที่สำโก ้โลตสัำ จดุบัรกิารแคชเชียรบ์ัิ�กซีี จดุ

บัรกิาร CenPay เอม็เปยส์ำเตชั�นั (เอไอเอสำ / เที่เลวิซี) แอร์

เพื่ยเ์คานัเ์ตอร ์แอรเ์พื่ยแ์อปพื่ลเิคชั�นั และเคานัเ์ตอรท์ี่รูมนัันีั�

• ชำาระผู้า่นัตูก้ดเงินัสำดอตัโนัมตั ิ(ATM) ของธินัาคารพื่าณิชย์

หรอ่เคานัเ์ตอรธ์ินัาคาร – ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา ธินัาคาร

กรุงเที่พื่ ธินัาคารกสำกิรไที่ย ธินัาคารกรุงไที่ย ธินัาคารไที่ย

พื่าณิชย ์ธินัาคารธินัชาต ธินัาคารที่หารไที่ย และธินัาคาร

ออมสำนิั

• ชำาระเงินัโดยหกับัญัชีเงินัฝึากธินัาคารอตัโนัมตั ิ– ธินัาคาร

กสำกิรไที่ย ธินัาคารกรุงเที่พื่ ธินัาคารไที่ยพื่าณิชย ์ธินัาคาร

กรุงไที่ย ธินัาคารที่หารไที่ย ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา ธินัาคาร

ธินัชาต และธินัาคารออมสำนิั

• ชำาระผู้า่นั Umay+ LINE Connect ดว้ย Barcode และ QR 

Code  
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 กวา่ 24 ปีทีี่�บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) (“บัรษัิีที่ฯ”) ไดอ้ทิุี่ศตนัเพ่ื่�อสำรา้งความไวเ้น่ั �อเช่�อใจในัการดำาเนิันัธิรุกิจอยา่งมีจรยิธิรรม

และเคารพื่ตอ่ผูู้มี้สำว่นัไดส้ำว่นัเสำียที่กุภาคสำว่นัอนััเป็นัหลกัการสำำาคญัทีี่�บัรษัิีที่ฯ ปลกูฝัึงใหแ้ก่พื่นักังานั เสำมอมา ตามพื่นััธิกิจขององคก์ร 

ทีี่�วา่ “เรา บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) มุง่มั�นัในัการดำาเนิันัธิรุกิจซีึ�งสำามารถึเก่ �อหนันุัประโยชนัส์ำงูสำดุตอ่สำงัคม” โดยวางกรอบัความ

รบััผิู้ดชอบัตอ่สำงัคมครอบัคลมุในัที่กุ ๆ  ดา้นั ตามความเหมาะสำม ความชำานัาญเฉพื่าะที่าง และสำอดคลอ้งกบััธิรุกิจ ที่ั�งตอ่ชมุชนั สำงัคม 

และสำิ�งแวดลอ้ม ดว้ยการสำรา้งสำรรคค์ณุคา่สำูส่ำงัคมผู้า่นัการที่ำากิจกรรมเพ่ื่�อสำงัคม ดงัตอ่ไปนีั�

 บัรษัิีที่ฯ ใหค้วามสำำาคญักบััการดำาเนิันัธิรุกิจโดยปฏิิบัตัติาม

กรอบัการแขง่ขนััที่างการคา้ทีี่�สำจุรติและเป็นัธิรรมภายใตก้รอบั

ของกฎหมายและจรยิธิรรมที่างธิรุกิจ และการมอบัองคค์วามรู ้

ความเขา้ใจที่างดา้นัการเงินั เพ่ื่�อใหส้ำามารถึนัำาหลกัการมาปรบัั

ใชเ้พ่ื่�อยกระดบััความเป็นัอยูแ่ละการใชชี้วิตในัที่างทีี่�ดีขึ �นัอยา่ง

ยั�งย่นัได้

• กำจิำกำรรม  Umay+ “MONEY FITNESS” เป็นักิจกรรมทีี่�

ด ำาเนิันัการเพ่ื่�อปลกูฝัึงวินัยัที่างการเงินั  โดยใหเ้ยาวชนันัำา

เสำนัอแนัวความคดิการวางแผู้นัที่างการเงินัอยา่งชาญฉลาด

อยา่งสำรา้งสำรรค ์ในัรูปแบับัการประกวดสำตอรี�บัอรด์เพ่ื่�อผู้ลติ

หนังัสำั�นั สำ่�อสำารผู้า่นัสำ่�อสำงัคมออนัไลนัต์า่ง ๆ 

การดำาเนินธุรกิจอย่างมีสำานึกรับผิดชอบ
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

ด้านเศรษฐกิจ
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 บัรษัิีที่ฯ ตระหนักัถึงึความสำำาคญัในัเร่�องการอนัรุกัษีแ์ละ

การจดัการสำิ�งแวดลอ้ม โดยมุง่มั�นัสำรา้งจิตสำำานักึ ผู้า่นัการรว่มที่ำา

กิจกรรมเพ่ื่�อสำง่เสำรมิและรกัษีาสำิ�งแวดลอ้มเป็นัประจำาอยา่งตอ่เน่ั�อง

• กำจิำกำรรม Umay+ “Cleaning series” เป็นักิจกรรมทีี่�จดัขึ �นั

ในังานัวิ�งมาราธิอนัทีี่�อีซีี�บัายใหก้ารสำนับััสำนันุั เพ่ื่�อใหน้ักัวิ�ง

และประชาชนัที่ั�วไปทีี่�หนััมาใสำใ่จเร่�องสำิ�งแวดลอ้มและความ

สำะอาดโดยสำมคัรเขา้รว่มเป็นัจิตอาสำาในัการที่ำาความสำะอาด

เพ่ื่�อเตรยีมพ่ื่ �นัทีี่�และเสำน้ัที่างวิ�ง

ด้านสิ่งแวดล้อม
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ด้านสังคม

 บัรษัิีที่ฯ มุง่เนัน้ัการดำาเนิันัธิรุกิจใหเ้ตบิัโตอยา่งยั�งย่นัควบัคูไ่ปกบััการพื่ฒันัา ชมุชนั สำงัคม สำิ�งแวดลอ้ม และคณุภาพื่ชีวิตทีี่�ดี โดย

บัรษัิีที่ฯ เช่�อวา่การดำาเนิันัธิรุกิจอยา่งมีจิตสำำานักึตอ่สำงัคมและสำว่นัรวม จะเป็นัพื่ลงัขบััเคล่�อนัทีี่�สำ ำาคญัอนัันัำาไปสำูก่ารพื่ฒันัาทีี่�ยั�งย่นั ที่ั�ง

ในัระดบััชมุชนัและระดบััประเที่ศ โดยบัรษัิีที่ฯ ไดจ้ดักิจกรรมบัางลกัษีณะมาอยา่งตอ่เน่ั�อง เนัน้ัการที่ำากิจกรรมเพ่ื่�อชว่ยพื่ฒันัาสำงัคม

ไดอ้ยา่งยั�งย่นั การพื่ฒันัามาตรฐานัการศกึษีาของเยาวชนั การพื่ฒันัาดา้นัสำขุภาพื่ และการสำนับััสำนันุังานัเพ่ื่�อพื่ฒันัาดา้นัการกีฬา

ตามความเหมาะสำมของบัรบิัที่ที่างสำงัคม

• กำจิำกำรรม Umay+ “PAY IT…FORWARD” 
เป็นักิจกรรมเพ่ื่�อสำงัคมทีี่�บัรษัิีที่ฯ ดำาเนิันัการ
ภายใตค้วามรว่มม่อระหวา่ง อีซีี�บัายและ
สำภากาชาดไที่ยมากวา่ 8 ปี โดยมีวตัถึปุระสำงค์
เพ่ื่�อยกระดบััคณุภาพื่ชีวิตแก่ผูู้ด้อ้ยโอกาสำ
ในัประเที่ศไที่ย บัรษัิีที่ฯ ไดร้ว่มกบััคนัไที่ยผูู้้
มีจิตศรทัี่ธิาสำมที่บัเงินับัรจิาคเป็นัจำานัวนั
กวา่ 70 ลา้นับัาที่ สำง่มอบัแก่สำภากาชาดไที่ย 
โดยในัปี 2563 ไดส้ำานัตอ่การระดมที่นุับัรจิาค 
เพ่ื่�อสำนับััสำนันุังานัวิจยัและรกัษีาโรคมะเรง็
แก่ผูู้ด้อ้ยโอกาสำผู้า่นัที่างสำภากาชาดไที่ย

• กำจิำกำรรม Umay+ “makes Children’s 
Dream…comes true”  เป็นักิจกรรมใหค้วาม
ชว่ยเหล่อทีี่�หลากหลายเพ่ื่�อพื่ฒันัาการศกึษีา
ของเยาวชนัในัพ่ื่�นัทีี่�หา่งไกล อาทิี่ สำง่มอบั
อปุกรณก์ารเรยีนัการสำอนั การซีอ่มแซีมสำภาพื่
แวดลอ้ม อาคารเรยีนั การเลี �ยงอาหารกลาง
วนัั และการมอบัที่นุัการศกึษีา มากกวา่ 61 
โรงเรยีนั 45 จ.ที่ั�วประเที่ศ รวมที่ั�งสำานัตอ่แนัว
พื่ระราชดำาร ิ“เศรษีฐกิจพื่อเพีื่ยง” ของพื่ระบัาที่
สำมเดจ็พื่ระบัรมชนักาธิิเบัศร มหาภมิูพื่ลอดลุย
เดชมหาราช บัรมนัาถึบัพิื่ตร ดว้ยการสำง่เสำรมิ
วิถีึแหง่ความพื่อเพีื่ยง ผู้า่นัแนัวคดิ “เกษีตร
ผู้สำมผู้สำานัเพ่ื่�ออาหารกลางวนัั” ตลอดจนัสำรา้ง
การเรยีนัรูก้ารที่ำาเกษีตรแบับัผู้สำมผู้สำานัอยา่ง
ยั�งย่นัใหแ้ก่ชมุชนัในัพ่ื่�นัทีี่�
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• กำารเป็็นผู้้�สินับสิน้นงาน “Umay+ Bangkok 
Midnight Marathon 2020” แลูะ “Umay+ 
Chiangrai 21.1 Marathon 2020” การวิ�ง
เป็นักีฬาการออกกำาลงักายไดร้บััความสำนัใจ
จากที่กุกลุม่วยั แมใ้นัสำถึานัการณปั์จจบุันััจะ
เกิดการแพื่รร่ะบัาดของ ไวรสัำโควิด ที่ั�งนีั � อีซีี�
บัาย มีสำว่นัสำำาคญัอยา่งยิ�งในัการรว่ม
ประชาสำมัพื่นััธิอ์ตุสำาหกรรมการที่อ่งเทีี่�ยวเชิง
กีฬา ผู้า่นักิจกรรมการวิ�งและที่อ่งเทีี่�ยวอยา่ง
เป็นัรูปธิรรม อีกที่ั�งสำง่เสำรมิการมีสำมัพื่นััธิภาพื่
ภายในัครอบัครวั

• กำารเป็็นผู้้�สินับสิน้น “BG Pathum United Football Club” แลูะ “Academy Football for Youth, Yamaoka Hanasaka 
Academy (YHA)” โดยรว่มเป็นัหนัึ�งในัผูู้ส้ำนับััสำนันุัหลกั ภายใตแ้บัรนัด ์“ยเูมะพื่ลสัำ” มีวตัถึปุระสำงคเ์พ่ื่�อสำง่เสำรมิการกีฬาไที่ย 
รวมถึงึพื่ฒันัาศกัยภาพื่วงการกีฬาไที่ยใหท้ี่ดัเทีี่ยมมาตรฐานัสำากล
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายทาเคโอะ โนดะ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 50 ปี

• Bachelor of Business Law, Kindai University ประเที่ศญี�ปุ่ นั

• ประธิานักรรมการ และประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร และรองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารอาวโุสำ  

   สำายงานัวิเคราะหแ์ละตดิตอ่ลกูคา้ - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• ประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร และรองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารอาวโุสำ สำายงานัวิเคราะหแ์ละตดิตอ่ลกูคา้  

   - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)กรรมการ - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• Chief General Manager - ACOM Co., Ltd.

• General Manager - ACOM Co., Ltd.

• Deputy General Manager - ACOM Co., Ltd.

• กรรมการ และรองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• Chief Manager - ACOM Co., Ltd.

• Assistant Manager - ACOM Co., Ltd.

• Assistant Manager - ACOM Co., Ltd.

• Assistant Manager - ACOM Co., Ltd.

• Staff - ACOM Co., Ltd.

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน
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นายโยชิโร ยามากูจิ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

อายุ 58 ปี

• Bachelor of Economics, Hitotsubashi University ประเที่ศญี�ปุ่ นั

• หลกัสำตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ัทีี่� 247/2017 สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ 

    บัรษัิีที่ไที่ย

• รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• 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 - The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., London Branch

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ 60 ปี

• ปรญิญาตร ีสำาขาเศรษีฐศาสำตรเ์ชิงปรมิาณ มหาวิที่ยาลยัรามคำาแหง

• หลกัสำตูรประกาศนีัยบัตัรกรรมการ (DCP) รุน่ัทีี่� 154/2011 สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• กรรมการประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร กลุม่งานัเที่คโนัโลยีสำารสำนัเที่ศ - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• กรรมการรองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร กลุม่งานัเที่คโนัโลยีสำารสำนัเที่ศ - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• ผูู้อ้ ำานัวยการ ฝ่ึายเที่คโนัโลยีสำารสำนัเที่ศ - บัรษัิีที่ สำยาม เอ แอนัด ์ซีี จำากดั 

• ผูู้อ้ ำานัวยการ ศนูัยป์ฏิิบัตักิารคอมพิื่วเตอร ์- บัรษัิีที่ เงินัที่นุั ทิี่สำโก ้จำากดั (มหาชนั) 

• ผูู้ช้ว่ยหวัหนัา้ฝ่ึายพื่ฒันัาระบับัคอมพิื่วเตอร ์– ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา จำากดั (มหาชนั)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายมาซาโต ทาคามิ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
อายุ 44 ปี

• Master of Business Administration, Waseda University ประเที่ศญี�ปุ่ นั

• กรรมการและรองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารอาวโุสำ และผูู้อ้ ำานัวยการบัรหิาร ฝ่ึายวางแผู้นัธิรุกิจ  

    และฝ่ึายควบัคมุและปฏิิบัตักิารธิรุกิจ - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• กรรมการและรองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารอาวโุสำ สำายงานัธิรุกิจ - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• 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

ประสบการณ์การทำางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายมาซารุ คุโรดะ
กรรมการ
อายุ 57 ปี

• Master of Business Administration, New York University ประเที่ศสำหรฐัอเมรกิา

• Bachelor of Business Administration, Yokohama University ประเที่ศญี�ปุ่ นั

• Executive Managing Officer – ACOM Co., Ltd.

• 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.

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น

ประสบการณ์การทำางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายโยชิฮารุ โมริ
กรรมการ
อายุ 53 ปี

• ผูู้จ้ดัการที่ั�วไป - Financial & Insurance Business – ITOCHU (Thailand) Ltd. and ITOCHU  

    Enterprise (Thailand) Ltd.

• Group Chief Operating Officer, ICT & Financial Business Group, Asia & Oceania Bloc  

    – ITOCHU Corporation

• Bachelor of Laws, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

• กรรมการผูู้จ้ดัการใหญ่ – 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)

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายวิทิต สัจจพงษ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี

• Master of Economics, Hitotsubashi University ประเที่ศญี�ปุ่ นั

• Bachelor of  Economics, Hitotsubashi University ประเที่ศญี�ปุ่ นั

• กรรมการอาชีพื่ในัที่ำาเนีัยบั IOD สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• หลกัสำตูรประกาศนีัยบัตัรกรรมการ (DCP) รุน่ัทีี่� 57/2005 สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• หลกัสำตูร GRC Series EP. 3: ESG Driven Boardroom from “Purpose” to “Performance”  

    สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา  Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business Sustainability”  

    สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• กรรมการอิสำระและประธิานักรรมการตรวจสำอบั - บัรษัิีที่ ฟืู้ด้แคปปิตอล จำากดั (มหาชนั)

• กรรมการอิสำระและกรรมการตรวจสำอบั - บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• กรรมการผูู้จ้ดัการใหญ่และกรรมการ - บัรษัิีที่ กสำที่. โที่รคมนัาคม จำากดั (มหาชนั)

• รองประธิานับัรหิาร - บัรษัิีที่ ทีี่ทีี่แอนัดที์ี่ จำากดั (มหาชนั) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

• ประธิานักรรมการ บัรษัิีที่ฟิื้ลเตอรว์ชิั�นั จำากดั (มหาชนั)

• ประธิานักรรมการ บัรษัิีที่ อะวนััเที่ม็สำ ์จำากดั

• กรรมการ - บัรษัิีที่ ไวซีคอมเน็ัต จำากดั

• กรรมการ - บัรษัิีที่ แอ๊ดวานัซีด ์คอนัเซีป็ที่ ์เพื่ลตติ �ง จ ำากดั

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ปี

• ปรญิญาโที่ สำาขาบัรหิารธิรุกิจ มหาวิที่ยาลยั  
เกษีตรศาสำตร์

• ปรญิญาตร ีสำาขาบัรหิารธิรุกิจ (บัญัชี)   
มหาวิที่ยาลยัรามคำาแหง

• ประกาศนีัยบัตัรที่างการสำอบับัญัชี มหาวิที่ยาลยั 
ธิรรมศาสำตร์

• ผูู้ส้ำอบับัญัชีรบััอนัญุาต, CPA ประเที่ศไที่ย
• การประชมุใหญ่สำามญัประจำาปี 2562 –   

Business transformation, สำมาคมสำง่เสำรมิ 
สำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Independent Director Forum   
1/2019 – Tips and Tricks for Dealing   
 with Questions in AGM, สำมาคมสำง่เสำรมิ  
สำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา IOD National Director Conference  
2019 – Board of the Future, สำมาคม  
สำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Chairman Forum 2019 –   
Successful Corporate Culture Change:  
from Policy to Practices, สำมาคมสำง่เสำรมิ  
สำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา CAC National Conference 2019 
– Innovations in the Fight against Corruption, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• งานัเปิดตวัเครอ่ขา่ยเพ่ื่�อความยั�งย่นัแหง่
ประเที่ศไที่ย, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ
บัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา ID Club (M-ID Club) ครั�งทีี่� 1/2018, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Independent Director Forum (R-IDF) 
ครั�งทีี่� 1/2018, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ
บัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Executive Briefing (C-EB) ครั�งทีี่� 
3/2018, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา ID Club Event (G-ID) ครั�งทีี่� 3/2018, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Collective Action Against Corruption 
Conference (C-Conference) ครั�งทีี่� 1/2017, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Director Dinner Talk (M-DDT)  
ครั�งทีี่� 2/2017, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ
บัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Independent Director Forum (R-IDF) 
ครั�งทีี่� 1/2017, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ
บัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา National Director Conference (NDC) 
ครั�งทีี่� 1/2017, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ
บัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Annual General Meeting (M-AGM) 
ครั�งทีี่� 7/2017, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ
บัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Director Breakfast Talk (M-DBT) ครั�ง
ทีี่� 4/2017, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ
บัรษัิีที่ไที่ย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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• สำมัมนัา Special Events (M-SE) ครั�งทีี่� 3/2017, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Collective Action Against Corruption 
Conference (C-Conference) ครั�งทีี่� 1/2016, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา National Director Conference (NDC) 
 ครั�งทีี่� 1/2016, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ

บัรษัิีที่ไที่ย
• สำมัมนัา Director Luncheon Briefing (M-DLB) 
 ครั�งทีี่� 2/2016, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ

บัรษัิีที่ไที่ย
• สำมัมนัา National Director Conference (NDC) 
 ครั�งทีี่� 1/2015, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ

บัรษัิีที่ไที่ย
• สำมัมนัา Collective Action Against Corruption 

Conference (C-Conference) ครั�งทีี่� 1/2015, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Director Luncheon Briefing (M-DLB) 
 ครั�งทีี่� 4/2015, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ

บัรษัิีที่ไที่ย
• สำมัมนัา Director Luncheon Briefing (M-DLB) 
 ครั�งทีี่� 1/2015, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ

บัรษัิีที่ไที่ย
• สำมัมนัา Collective Action Against Corruption 

Conference (C-Conference) ครั�งทีี่� 1/2014, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Annual General Meeting (M-AGM) 
 ครั�งทีี่� 6/2014, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ

บัรษัิีที่ไที่ย
• สำมัมนัา National Director Conference (NDC) 
 ครั�งทีี่� 1/2013, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ

บัรษัิีที่ไที่ย
• สำมัมนัา Director Breakfast Talk (M-DBT) ครั�งทีี่� 

3/2012, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย
• หลกัสำตูร DCP Reunion (M-DCP Re) รุน่ัทีี่� 1/2012, 

สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย
• สำมัมนัา Director Luncheon Briefing (M-DLB) 
 ครั�งทีี่� 2/2012, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ

บัรษัิีที่ไที่ย
• สำมัมนัา National Director Conference (NDC) 
 ครั�งทีี่� 1/2012, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ

บัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Director Dinner Talk (M-DDT) ครั�งทีี่� 
2/2012, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• หลกัสำตูร Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) รุน่ัทีี่� 2/2012, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัั
กรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Annual General Meeting (M-AGM) ครั�งทีี่� 
1/2012, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Annual General Meeting (M-AGM) ครั�งทีี่� 
1/2011, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Special Seminar (R-SS) ครั�งทีี่� 1/2011, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• Monitoring the System of Internal Control and 
Risk Management (MIR) รุน่ัทีี่� 9/2010, สำมาคมสำง่
เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Special Events (M-SE) ครั�งทีี่� 2/2010, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ัทีี่� 
9/2010, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ั
ทีี่� 10/2010, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่
ไที่ย

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
รุน่ัทีี่� 11/2010, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ
บัรษัิีที่ไที่ย

• สำมัมนัา Director Forum (R-DF) ครั�งทีี่� 3/2010, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ัทีี่� 
1/2009, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• Chartered Director Class (R-CDC) รุน่ัทีี่� 3/2008, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• Audit Committee Program (ACP) รุน่ัทีี่� 6/2005, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• Role of Chairman Program (RCP) รุน่ัทีี่� 11/2005, 
สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• Director Certification Program (DCP) รุน่ัทีี่� 
38/2003, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ัทีี่� 
4/2003, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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• กรรมการสำรรหาและคา่ตอบัแที่นั – บัรษัิีที่ เคซีีอี อีเลคโที่รนิัคสำ ์จำากดั (มหาชนั)

• ประธิานักรรมการนัโยบัายความเสีำ�ยง และ กรรมการอิสำระและประธิานักรรมการตรวจสำอบั  

    - บัรษัิีที่ เคซีีอี อีเลคโที่รนิัคสำ ์จำากดั (มหาชนั)

• คณะกรรมการนัโยบัายบัรหิารความเสำี�ยง - บัรษัิีที่ สำมบัรูณ ์แอด็วานัซี ์เที่คโนัโลยี จำากดั (มหาชนั)

• กรรมการอิสำระ ประธิานักรรมการตรวจสำอบั และกรรมการกำากบััดแูลกิจการทีี่�ดี  

    - บัรษัิีที่ บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์จำากดั (มหาชนั)

• รองประธิานั - มลูนิัธิิมาแตรเ์ดอีวิที่ยาลยั

• กรรมการตรวจสำอบั ตดิตาม และประเมินัผู้ล - มหาวิที่ยาลยัวลยัลกัษีณ์

• นัายกสำมาคม - สำมาคมผูู้ป้กครองและครูโรงเรยีนัมาแตรเ์ดอีวิที่ยาลยั

• กรรมการผูู้จ้ดัการ - บัรษัิีที่ บีัทีี่ ทีี่�ปรกึษีาธิรุกิจ จำากดั

• ประธิานัและเลขาธิิการ - สำหพื่นััธิน์ักับัญัชีอาเซีียนั

• กรรมการผูู้จ้ดัการ - บัรษัิีที่ ทีี่�ปรกึษีาธิรุกิจ อารเ์ธิอร ์แอนัเดอรเ์ซีน่ั จำากดั

• กรรมการและอปุนัายกสำมาคม – สำมาคมตรวจสำอบัภายในัแหง่ประเที่ศไที่ย และ สำมาคมนักับัญัชี 

    และผูู้ส้ำอบับัญัชีรบััอนัญุาตแหง่ประเที่ศไที่ย

• กรรมการและกรรมการบัรหิาร - บัรษัิีที่ สำำานักังานั เอสำ จี วี ณ ถึลาง จำากดั

ประสบการณ์การทำางาน

• ประธิานักรรมการสำรรหาและคา่ตอบัแที่นั และ กรรมการนัโยบัายความเสำี�ยง  

    – บัรษัิีที่ เคซีีอี อีเลคโที่รนิัคสำ ์จำากดั (มหาชนั)

• ประธิานักรรมการนัโยบัายความเสำี�ยง – บัรษัิีที่ เซีน็ัที่รลัพื่ฒันัา จำากดั (มหาชนั)

• ประธิานักรรมการ – บัรษัิีที่ เซีน็ั คอรป์อเรชั�นั กรุป๊ จำากดั (มหาชนั)

• กรรมการอิสำระ  ประธิานักรรมการสำรรหาและคา่ตอบัแที่นั  กรรมการตรวจสำอบัและธิรรมาภิบัาล  

    – บัรษัิีที่ สำมบัรูณ ์แอด็วานัซี ์เที่คโนัโลยี จำากดั (มหาชนั)

• ประธิานักรรมการตรวจสำอบั และ กรรมการอิสำระ – บัรษัิีที่ เซีน็ัที่รลัพื่ฒันัา จำากดั (มหาชนั)

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายชิเกะโนริ คิมูระ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 
อายุ 42 ปี

• Bachelor of Economics, Ryukoku University ประเที่ศญี�ปุ่ นั

• รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารอาวโุสำ – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)
• Senior Manager, East Japan Business Promotion Dept. Net Service Center – ACOM Co., Ltd.
• Senior Manager, East Japan Business Promotion Dept. Service Center II – ACOM Co., Ltd
• Chief Manager, Business Planning Dept. – ACOM Co., Ltd
• Chief Branch Manager, West Japan Business Promotion Dept. Channel Operation Group  
    – ACOM Co., Ltd
• Center Manager, West Japan Business Promotion Dept. Counseling Center – ACOM Co., Ltd
• Sub Manager, Credit Counseling Dept. Fukuoka Counseling Center – ACOM Co., Ltd
• Sales Staff, Business Promotion Dept. Counseling Center – ACOM Co., Ltd
• Sales Staff, Tenroku Branch – ACOM Co., Ltd

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายฮิเดกิ ยาบุคาวะ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 45 ปี

• Bachelor of Laws, Kindai University ประเที่ศญี�ปุ่ นั

• รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร ฝ่ึายตดิตอ่ลกูคา้ 1-2 – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• Manager, Overseas Business – ACOM Co., Ltd.

• รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร ฝ่ึายติดตอ่ลกูคา้ 1-2 – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)
• Manager, Overseas Business – ACOM Co., Ltd.

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
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นางสาววาทินี เจียรพันธรักษา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 58 ปี

• ปรญิญาตร ีสำาขาการจดัการธิรุกิจ มหาวิที่ยาลยัอสัำสำมัชญั 
• Honda Management Learning Program, Honda Fundamental Training

• ผูู้อ้ ำานัวยการบัรหิาร ฝ่ึายบัรหิารงานับัคุคลและฝ่ึายธิรุการ – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• ผูู้อ้ ำานัวยการอาวโุสำ ฝ่ึายบัรหิารงานับัคุคล – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• หวัหนัา้ฝ่ึายบัรหิารงานับัคุคล – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• ผูู้จ้ดัการฝ่ึาย – บัรษัิีที่ เอเชี�ยนัฮอนัดา้มอเตอร ์จำากดั (สำ ำานักังานัใหญ่ภาคพ่ื่�นั เอเชียและโอชีเนีัย)

• ผูู้จ้ดัการแผู้นัก ฝ่ึายธิรุกิจการจดัการที่รพัื่ยากรบัคุคล Human Resources & General Affairs  

    Department – บัรษัิีที่ เอเชี�ยนั ออโตพื่ารท์ี่ จำากดั

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายทาเคโอะ โอกาวะ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 48 ปี

• Bachelor of Economics, Gakushuin University ประเที่ศญี�ปุ่ นั

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

• รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร ฝ่ึายตดิตอ่ลกูคา้ 1 

และฝ่ึายติดตอ่ลกูคา้ 2 – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั 

(มหาชนั)

• 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 Division – ITOCHU 

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

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์
เลขานุการบริษัทและผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายแผนงาน 
และประสานงานองค์กร
อายุ 46 ปี

• Master of Technology Management, New South Wales University ประเที่ศออสำเตรเลีย

• หลกัสำตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ัทีี่� 44/2012, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ 

บัรษัิีที่ไที่ย

• หลกัสำตูร Company Reporting Program (CRP) รุน่ัทีี่� 3/2012, สำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการ 

บัรษัิีที่ไที่ย

• ผูู้อ้ ำานัวยการฝ่ึายแผู้นังานัและประสำานังานัองคก์ร – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• ผูู้อ้ ำานัวยการฝ่ึายพื่ฒันัาธิรุกิจ – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• ผูู้อ้ ำานัวยการฝ่ึายสำง่เสำรมิธิรุกิจ – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• ผูู้ช้ว่ยผูู้อ้ ำานัวยการฝ่ึายปฏิิบัตักิารและการกำากบััธิรุกิจ สำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภค  

– ธินัาคารสำแตนัดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไที่ย) จำากดั (มหาชนั) 

• ผูู้ช้ว่ยผูู้อ้ ำานัวยการฝ่ึายลกูคา้สำมัพื่นััธิ ์– บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• ผูู้ช้ว่ยผูู้อ้ ำานัวยการฝ่ึายแผู้นังานัธิรุกิจและการตลาด – บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

• เจา้หนัา้ทีี่�แผู้นังานัอาวโุสำ – บัรษัิีที่ สำยาม เอ แอนัด ์ซีี จำากดั

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 คณะกรรมการบัรษัิีที่ ประกอบัดว้ยกรรมการที่ั�งสำิ �นัจำานัวนั 8 ที่า่นั ดงัมีรายช่�อตอ่ไปนีั�

 คณะกรรมการบัรษัิีที่ ประกอบัดว้ยสำมาชิกทีี่�มีคณุสำมบัตัขิองกรรมการตามทีี่�กฎหมายกำาหนัด อีกที่ั�งมีความเชี�ยวชาญ ความรู ้

อยา่งกวา้งขวาง ประสำบัการณ ์และมีความเขา้ใจในับัที่บัาที่หนัา้ทีี่�ความรบััผิู้ดชอบั ตลอดจนัลกัษีณะธิรุกิจ และสำามารถึอทิุี่ศเวลา

และความสำามารถึเพ่ื่�อการปฏิิบัตังิานัอยา่งเตม็ทีี่�ในัฐานัะกรรมการ

 โดยมีนัายสำมพื่งษี ์อเนักวิสำตูรวงศ ์ที่ำาหนัา้ทีี่�เป็นัเลขานักุารบัรษัิีที่

 กรรมการผูู้มี้อ ำานัาจลงนัามกระที่ำาการแที่นับัรษัิีที่ ค่อ นัายที่าเคโอะ โนัดะ ลงนัามแตเ่พีื่ยงผูู้เ้ดียว พื่รอ้มประที่บััตราบัรษัิีที่ หรอ่ 

นัายโยชิโร ยามากจิุ และ นัายมาซีาโต ที่าคามิ ลงนัามรว่มกนัั พื่รอ้มประที่บััตราบัรษัิีที่

1. ปฏิิบัตัหินัา้ทีี่�ใหเ้ป็นัไปตามกฎหมาย วตัถึปุระสำงคแ์ละขอ้

บังัคบัับัรษัิีที่ ตลอดจนัมตขิองทีี่�ประชมุผูู้ถ่้ึอหุน้ั ดว้ยความ

ซ่ี�อสำตัยส์ำจุรติ และระมดัระวงัรกัษีาผู้ลประโยชนัข์องบัรษัิีที่

2. กำากบััดแูลใหบ้ัรษัิีที่ ปฏิิบัตัติามพื่ระราชบัญัญตัหิลกัที่รพัื่ย์

และตลาดหลกัที่รพัื่ย ์พื่.ศ. 2535 ขอ้กำาหนัดของตลาดหลกัที่รพัื่ย ์

และกฎหมายอ่�นัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่

3. ละเวน้ัการที่ำาธิรุกิจใดๆ ทีี่�คลา้ยคลงึหรอ่ในัเชิงแขง่ขนัั ไมว่า่

จะเป็นัหุน้ัสำว่นัในัหา้งหุน้ัสำว่นัสำามญั หรอ่หุน้ัสำว่นัแบับัไม่

จ ำากดัความรบััผิู้ดในัหา้งหุน้ัสำว่นัจำากดั หรอ่กรรมการในับัรษัิีที่

เอกชนั หรอ่กิจการ บัรษัิีที่ หา้งรา้นั ทีี่�ประกอบัธิรุกิจทีี่�คลา้ยคลงึ

กนัั หรอ่ในัเชิงแขง่ขนัักบััธิรุกิจของบัรษัิีที่ โดยไมค่ ำานังึวา่จะ

กระที่ำาเพ่ื่�อประโยชนัต์นัเองหรอ่ไมก็่ตาม เวน้ัแตไ่ดท้ี่ ำาการ

แจง้ตอ่ทีี่�ประชมุผูู้ถ่้ึอหุน้ัเพ่ื่�อรบััที่ราบัก่อนัแตง่ตั�งเป็นักรรมการ

บัรษัิีที่ 

4. ดำาเนิันัการกำาหนัดเปา้หมาย แนัวที่าง นัโยบัาย แผู้นัธิรุกิจ 

และงบัประมาณของบัรษัิีที่ ตลอดจนักำากบััดแูลการบัรหิาร

จดัการของประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร และคณะผูู้บ้ัรหิาร ให้

เป็นัไปตามนัโยบัายทีี่�ไดก้ ำาหนัดไว ้

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นัายที่าเคโอะ โนัดะ1) ประธิานักรรมการ (กรรมการทีี่�เป็นัผูู้บ้ัรหิาร กรรมการผูู้มี้อ ำานัาจลงนัาม)

2. นัายโยชิโร ยามากจิู กรรมการ (กรรมการทีี่�เป็นัผูู้บ้ัรหิาร  กรรมการผูู้มี้อ ำานัาจลงนัาม)

3. นัายชาติชยั เลศิบัรรธินัาวงศ์ กรรมการ (กรรมการทีี่�เป็นัผูู้บ้ัรหิาร)

4. นัายมาซีาโต ที่าคามิ กรรมการ (กรรมการทีี่�เป็นัผูู้บ้ัรหิาร  กรรมการผูู้มี้อ ำานัาจลงนัาม)

5. นัายมาซีารุ คโุรดะ กรรมการ (กรรมการทีี่�ไมเ่ป็นัผูู้บ้ัรหิาร)

6.6. นัายโยชิฮารุ โมริ กรรมการ (กรรมการทีี่�ไมเ่ป็นัผูู้บ้ัรหิาร)

7. นัายวิทิี่ต สำจัจพื่งษี ์ กรรมการอิสำระ

8. นัายไพื่ฑ์รูย ์ที่วีผู้ล กรรมการอิสำระ

1) ได้รับการแติ่งติั้งเป็นกรรมการแที่น นาย์ฮิโติชิ โย์โกฮามา เมื่อ้วัันที่่่ 24 กุมภาพัันธั์ 2563 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
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5. ตรวจสำอบัโครงสำรา้งการจดัการ และแตง่ตั�งประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�

บัรหิาร และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ตามทีี่�เหน็ัสำมควร

6. ดำาเนิันัการจดัใหมี้การประชมุสำามญัประจำาปีภายในั4  เด่อนั 

นับััตั�งแตว่นััสำิ �นัสำดุรอบับัญัชีของบัรษัิีที่ และตอ้งใหบ้ัรษัิีที่ 

ดำาเนิันัการจดัเตรยีมและนัำาเสำนัอรายงานัที่างการเงินัทีี่�ได้

รบััการตรวจสำอบัจากผูู้ส้ำอบับัญัชีแลว้ในัแตล่ะรอบับัญัชี ตอ่

ทีี่�ประชมุผูู้ถ่้ึอหุน้ัเพ่ื่�อพิื่จารณาและอนัมุตัิ

7. มอบัหมายใหก้รรมการคนัใดคนัหนัึ�งหรอ่หลายคนักระที่ำา

การอยา่งใดอยา่งหนัึ�งแที่นั ภายใตก้ารกำากบััดแูลของคณะ

กรรมการบัรษัิีที่ หรอ่ดำาเนิันัการมอบัอำานัาจใหก้รรมการทีี่�

ไดร้บััมอบัหมายกระที่ำาการใดๆ ภายใตก้ำาหนัดระยะเวลา

ตามทีี่�คณะกรรมการบัรษัิีที่ เหน็ัสำมควร ที่ั�งนีั �คณะกรรมการ

บัรษัิีที่ สำามารถึมอบัหมายใหป้ระธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารกระที่ำา

การใดๆ ภายใตข้อบัเขตอำานัาจหนัา้ทีี่�และความรบััผิู้ดชอบั

ของประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร

8. กำากบััดแูลใหผู้้ลการดำาเนิันังานัของบัรษัิีที่ เป็นัไปตามแผู้นั

ธิรุกิจและงบัประมาณทีี่�วางไวต้ลอดเวลา

9. ดำาเนิันัการแจง้บัรษัิีที่ ที่นััทีี่โดยมิชกัชา้ กรณีมีเหตกุารณที์ี่�

กรรมการอาจมีสำว่นัไดเ้สำียไมว่า่โดยตรงหรอ่โดยออ้มในักรณี

ดงัตอ่ไปนีั�  (ก) บัรษัิีที่ ดำาเนิันัการสำญัญาใดๆ (ข) การเพิื่�ม

ขึ �นัหรอ่ลดลงจากการครอบัครองหุน้ัหรอ่หุน้ักูใ้นับัรษัิีที่ และ

บัรษัิีที่ในัเครอ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 บัรษัิีที่ มีกรรมการตรวจสำอบั ประกอบัดว้ยสำมาชิก 2 ที่า่นั ดงัมีรายช่�อตอ่ไปนีั� 

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นัายวิทิี่ต สำจัจพื่งษี ์ ประธิานักรรมการตรวจสำอบั (กรรมการอิสำระ)

2. นัายไพื่ฑ์รูย ์ที่วีผู้ล กรรมการตรวจสำอบั (กรรมการอิสำระ)

 สำมาชิกในัคณะกรรมการตรวจสำอบั มีความรูค้วามสำามารถึและประสำบัการณใ์นัการที่ำางานั ตลอดจนัมีเขา้ใจอยา่งถ่ึองแที่ใ้นั

ลกัษีณะการดำาเนิันัธิรุกิจ และการบัรหิารความเสำี�ยงของบัรษัิีที่ นัอกจากนีั�สำมาชิกในักรรมการตรวจสำอบัจำานัวนั 1 ที่า่นั มีความรูแ้ละ

ประสำบัการณเ์พีื่ยงพื่อทีี่�จะสำอบัที่านัความนัา่เช่�อถ่ึอของงบัการเงินัได้

 โดยมีนัายศรศกัดิ� ภูเ่พื่ช็ร ์หวัหนัา้ฝ่ึายตรวจสำอบัภายในั ที่ำาหนัา้ทีี่�เลขานักุารคณะกรรมการตรวจสำอบั

1. สำอบัที่านัใหบ้ัรษัิีที่ มีการรายงานัที่างการเงินัและการเปิดเผู้ย

ขอ้มลูทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััรายงานัที่างการเงินัถึกูตอ้ง เพีื่ยงพื่อ มี

ความนัา่เช่�อถ่ึอ สำะที่อ้นัขอ้เที่จ็จรงิ และบัง่บัอกสำถึานัะการ

เงินัของบัรษัิีที่ โดยสำอดคลอ้งตามมาตรฐานัการบัญัชี และ

เป็นัไปตามกฎหมาย

2. สำอบัที่านัใหบ้ัรษัิีที่ มีระบับัการควบัคมุภายในั (Internal Con-

trol) และระบับัการตรวจสำอบัภายในั (Internal Audit) ทีี่�เหมาะ

สำมมีประสำทิี่ธิิผู้ล พิื่จารณาความเป็นัอิสำระของฝ่ึายตรวจสำอบั

ภายในั ตลอดจนัใหค้วามเหน็ัชอบัในัการพิื่จารณาแตง่ตั�ง การ

ใหค้วามดีความชอบั การโยกยา้ย และการพิื่จารณาเลกิจา้ง

หวัหนัา้ฝ่ึายตรวจสำอบัภายในั

3. สำอบัที่านัใหบ้ัรษัิีที่ ปฏิิบัตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัที่รพัื่ยแ์ละ

ตลาดหลกัหลกัที่รพัื่ย ์ขอ้กำาหนัดของตลาดหลกัที่รพัื่ย ์และ

กฎหมายทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่ 

4. พิื่จารณา คดัเล่อก เสำนัอแตง่ตั�งบัคุคลซีึ�งมีความเป็นัอิสำระ 

เพ่ื่�อที่ำาหนัา้ทีี่�เป็นัผูู้ส้ำอบับัญัชีของบัรษัิีที่ และเสำนัอคา่ตอบัแที่นั

ผูู้ส้ำอบับัญัชีของบัคุคลดงักลา่ว รวมที่ั�งจดัใหมี้การประชมุกบัั

ผูู้ส้ำอบับัญัชีโดยไมมี่การเขา้รว่มประชมุจากบัคุคลอ่�นั อยา่ง

นัอ้ยปีละ 1 ครั�ง

5.พิื่จารณารายการทีี่�เกี�ยวโยงกนััหรอ่รายการทีี่�อาจมีความขดั

แยง้ที่างผู้ลประโยชนัซ์ีึ�งอาจก่อใหเ้กิดผู้ลประโยชนัท์ี่บััซีอ้นั 

โดยใหเ้ป็นัไปตามพื่ระราชบัญัญตัิวา่ดว้ยหลกัที่รพัื่ยแ์ละ

ตลาดหลกัที่รพัื่ย ์พื่.ศ. 2535  ขอ้กำาหนัดของตลาดหลกัที่รพัื่ย ์

และกฎหมายทีี่�เกี�ยวขอ้ง เพ่ื่�อใหม้ั�นัใจวา่รายการดงักลา่วสำม

เหตสุำมผู้ลและเป็นัประโยชนัส์ำงูสำดุตอ่บัรษัิีที่

6. สำอบัที่านัใหบ้ัรษัิีที่ มีระบับัการบัรหิารความเสำี�ยง (Risk Man-

agement) ทีี่�สำมเหตสุำมผู้ล และมีประสำทิี่ธิิภาพื่

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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7. จดัที่ำารายงานัของคณะกรรมการตรวจสำอบัโดยเปิดเผู้ยไวใ้นั

รายงานัประจำาปีของบัรษัิีที่ ซีึ�งรายงานัดงักลา่วตอ้งลงนัามโดย

ประธิานัคณะกรรมการตรวจสำอบั และตอ้งประกอบัดว้ยขอ้มลู

อยา่งนัอ้ยดงัตอ่ไปนีั�

7.1 ความเหน็ัเกี�ยวกบััความถึกูตอ้ง ครบัถึว้นั เป็นัทีี่�เช่�อถ่ึอ

ไดข้องรายงานัที่างการเงินัของบัรษัิีที่

7.2 ความเหน็ัเกี�ยวกบััความเพีื่ยงพื่อของระบับัควบัคมุภายในั 

7.3 ความเหน็ัเกี�ยวกบััการปฏิิบัตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกั

ที่รพัื่ยแ์ละตลาดหลกัที่รพัื่ย ์ขอ้กำาหนัดของตลาดหลกัที่รพัื่ย ์

หรอ่กฎหมายทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่

7.4 ความเห็นัเกี�ยวกบััความเหมาะสำมของผูู้ส้ำอบับัญัชี

7.5 ความเหน็ัเกี�ยวกบััรายการทีี่�อาจมีความขดัแยง้ที่างผู้ล

ประโยชนั์

7.6 จำานัวนัการประชมุคณะกรรมการตรวจสำอบั และการเขา้

รว่มประชมุของกรรมการตรวจสำอบัแตล่ะที่า่นั

7.7 ความเหน็ัหรอ่ขอ้สำงัเกตโดยรวมทีี่�คณะกรรมการตรวจ

สำอบัไดร้บััจากการปฏิิบัตัหินัา้ทีี่�ตามกฎบัตัร (Charter) 

โดยการประเมินัผู้ลการปฏิิบัตังิานัของตนัเอง

7.8 รายการอ่�นัทีี่�เหน็ัวา่ผูู้ถ่้ึอหุน้ั และผูู้ล้งที่นุัที่ั�วไปควรที่ราบั

ภายใตข้อบัเขตหนัา้ทีี่� และความรบััผิู้ดชอบัทีี่�ไดร้บััมอบั

หมายจากคณะกรรมการบัรษัิีที่

8. ใหค้วามเห็นัชอบัแผู้นัการตรวจสำอบัภายในัตามฐานัความเสำี�ยง 

และที่รพัื่ยากรทีี่�จ ำาเป็นัซีึ�งนัำาเสำนัอโดยฝ่ึายตรวจสำอบัภายในั

9. รายงานัผู้ลการปฏิิบัตังิานัของคณะกรรมการตรวจสำอบัตอ่คณะ

กรรมการบัรษัิีที่อยา่งนัอ้ยที่กุรายไตรมาสำ

10. ในัปฏิิบัตังิานัตามทีี่�ขอบัเขตอำานัาจหนัา้ทีี่� ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสำอบัมีอำานัาจเชิญใหฝ่้ึายจดัการ ผูู้บ้ัรหิาร หรอ่พื่นักังานั

ของบัรษัิีที่ ทีี่�เกี�ยวขอ้ง เพ่ื่�อใหค้วามเหน็ั รว่มประชมุ หรอ่ นัำาสำง่

เอกสำารตามทีี่�เหน็ัวา่เกี�ยวขอ้งจำาเป็นั

11. ปฏิิบัตักิารอ่�นัใดตามทีี่�คณะกรรมการบัรษัิีที่มอบัหมาย ดว้ย

ความเห็นัชอบัจากคณะกรรมการตรวจสำอบั

12. ใหมี้อำานัาจวา่จา้งทีี่�ปรกึษีา หรอ่บัคุคลภายนัอกภายใตร้ะเบีัยบั

ของบัรษัิีที่ เพ่ื่�อใหค้วามเหน็ั หรอ่คำาปรกึษีาในักรณีจำาเป็นัทีี่�เหน็ั

สำมควร

13. ในัการปฏิิบัตัหินัา้ทีี่�ของคณะกรรมการตรวจสำอบั หากพื่บัหรอ่

มีขอ้สำงสำยัวา่มีรายการ หรอ่การกระที่ำาดงัตอ่ไปนีั � ซีึ�งอาจมีผู้ลก

ระที่บัอยา่งมีนัยัสำำาคญัตอ่ฐานัะการเงินั และผู้ลการดำาเนิันังานั

ของบัรษัิีที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสำอบัรายงานัตอ่คณะกรรมการ

บัรษัิีที่ เพ่ื่�อดำาเนิันัการปรบััปรุงแกไ้ขภายในัเวลาทีี่�คณะกรรมการ

ตรวจสำอบัเหน็ัสำมควร

13.1 รายการทีี่�เกิดความขดัแยง้ที่างผู้ลประโยชนั์

13.2 การที่จุรติ หรอ่มีสำิ�งผิู้ดปกต ิหรอ่มีความบักพื่รอ่งทีี่�สำ ำาคญั

ในัระบับัควบัคมุภายในั

13.3 การฝ่ึาฝ่ึนัพื่ระราชบัญัญตัหิลกัที่รพัื่ยแ์ละตลาดหลกัที่รพัื่ย ์

พื่.ศ. 2535 ขอ้กำาหนัดของตลาดหลกัที่รพัื่ย ์หรอ่กฎหมาย

ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่

 หากคณะกรรมการของบัรษัิีที่ หรอ่ผูู้บ้ัรหิารไมด่ ำาเนิันัการใหมี้

การปรบััปรุงแกไ้ขภายในัเวลาทีี่�กำาหนัดขา้งตน้ั กรรมการตรวจ

สำอบัรายใดรายหนัึ�งอาจรายงานัรายการ หรอ่การกระที่ำาดงักลา่ว

ตอ่สำ ำานักังานัคณะกรรมการกำากบััหลกัที่รพัื่ยแ์ละตลาดหลกัที่รพัื่ย ์

หรอ่ตลาดหลกัที่รพัื่ยแ์หง่ประเที่ศไที่ย

14. ในักรณีทีี่�ผูู้ส้ำอบับัญัชีพื่บัพื่ฤตกิารณอ์นััควรสำงสำยัเกี�ยวกบััการ

ที่จุรติ หรอ่การฝ่ึาฝ่ึนักฎหมายทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัักรรมการ หรอ่การ

ปฏิิบัตัหินัา้ทีี่�ของผูู้บ้ัรหิาร พื่รอ้มที่ั�งไดท้ี่ ำาการแจง้ตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสำอบั คณะกรรมการตรวจสำอบัจะตอ้งดำาเนิันัการตรวจสำอบั

ในัเบ่ั �องตน้ั และรายงานัผู้ลการตรวจสำอบัดงักลา่วตอ่สำำานักังานั

คณะกรรมการกำากบััหลกัที่รพัื่ยแ์ละตลาดหลกัที่รพัื่ย ์และผูู้ส้ำอบั

บัญัชี ภายในัระยะเวลา 30 วนัั

ในัการปฏิิบัตัหินัา้ทีี่�ตามทีี่�ระบัขุา้งตน้ั คณะกรรมการตรวจสำอบัมี

ความรบััผิู้ดชอบัตอ่คณะกรรมการบัรษัิีที่โดยตรง และคณะกรรมการ

บัรษัิีที่ ยงัคงมีความรบััผิู้ดชอบัในัการดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่ ตอ่บัคุคล

ภายนัอก
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คณะผู้บริหาร 
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 บัรษัิีที่ มีผูู้บ้ัรหิารจำานัวนัที่ั�งสำิ �นั 8 ที่า่นั ดงัมีรายช่�อตอ่ไปนีั�

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นัายที่าเคโอะ โนัดะ1) ประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร

2. นัายโยชิโร ยามากจิู ประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารการเงินั

3. นัายชาตชิยั เลศิบัรรธินัาวงศ์ ประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารกลุม่งานัเที่คโนัโลยีสำารสำนัเที่ศ

4. นัายมาซีาโต ที่าคามิ ประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�ปฏิิบัตักิาร

5. นัายชิเกะโนัร ิคิมรูะ รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารอาวโุสำ

6. นัายฮิเดกิ ยาบัคุาวะ รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร

7. นัางสำาววาทิี่นีั เจียรพื่นััธิรกัษีา รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร

8. นัายที่าเคโอะ โอกาวะ รองประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร

1) ได้รับการแติ่งติั้งเป็นกรรมการแที่น นาย์ฮิโติชิ โย์โกฮามา เมื่อ้วัันที่่่ 1 มกราคม 2563 

 คณะกรรมการบัรษัิีที่ แตง่ตั�งประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร การประชมุคณะผูู้บ้ัรหิารจดัใหมี้ขึ �นัอยา่งนัอ้ยเด่อนัละหนัึ�งครั�งตามทีี่�ได้

กำาหนัดไวโ้ดยมีประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิารเป็นัประธิานัในัการประชมุ ผูู้บ้ัรหิารมีความรูที้ี่�กวา้งขวาง มีประสำบัการณ ์และมีความเขา้ใจ

ในับัที่บัาที่หนัา้ทีี่�ความรบััผิู้ดชอบั  ตลอดจนัสำามารถึใชว้ิจารณญาณอยา่งรอบัคอบัเพ่ื่�อสำรา้งผู้ลประโยชนัแ์ก่บัรษัิีที่

 โดยมีนัายสำมพื่งษี ์อเนักวิสำตูรวงศ ์ที่ำาหนัา้ทีี่�เป็นัเลขานักุารคณะผูู้บ้ัรหิาร 

 คณะผูู้บ้ัรหิารไดร้บััมอบัหมายใหด้ ำาเนิันัการเพ่ื่�อใหบ้ัรรลเุปา้หมายของบัรษัิีที่ ตามนัโยบัาย แผู้นัธิรุกิจ และงบัประมาณ ทีี่�ได้

กำาหนัดไวจ้ากคณะกรรมการบัรษัิีที่ คณะผูู้บ้ัรหิารมีการจดัที่ำาขอ้มลูอยา่งถึกูตอ้งครบัถึว้นัแก่คณะกรรมการบัรษัิีที่ เพ่ื่�อใหเ้ป็นัไปตาม

นัโยบัายและแผู้นัทีี่�ไดว้างไว้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร



37รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบัรษัิีที่ เป็นัผูู้ร้บััผิู้ดชอบัในังบัการเงินัของบัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) (“บัรษัิีที่”) รวมที่ั�งขอ้มลูที่างการเงินัทีี่�

ปรากฏิในัรายงานัประจำาปี  โดยงบัการเงินัดงักลา่วสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563  ไดจ้ดัที่ำาขึ �นัตามมาตรฐานัการรายงานั

ที่างการเงินั  โดยใชน้ัโยบัายการบัญัชีทีี่�เหมาะสำม  ซีึ�งถ่ึอปฏิิบัตัอิยา่งสำมำ�าเสำมอ ใชด้ลุยพิื่นิัจและประมาณการตามความจำาเป็นัอยา่ง

รอบัคอบัและสำมเหตสุำมผู้ล รวมที่ั�งมีการเปิดเผู้ยขอ้มลูในัหมายเหตปุระกอบังบัการเงินัอยา่งเพีื่ยงพื่อ  ที่ั�งนีั �  งบัการเงินัดงักลา่วได้

ผู้า่นัการตรวจสำอบั และใหค้วามเหน็ัอยา่งไมมี่เง่�อนัไขจากผูู้ส้ำอบับัญัชีรบััอนัญุาตทีี่�เป็นัอิสำระ

 คณะกรรมการบัรษัิีที่  สำนับััสำนันุัใหบ้ัรษัิีที่ มีการกำากบััดแูลกิจการทีี่�ดี มีการพื่ฒันัาโครงสำรา้งคณะกรรมการบัรษัิีที่  เพ่ื่�อสำง่เสำรมิ

ธิรรมาภิบัาลอยา่งตอ่เน่ั�อง เพ่ื่�อใหก้ารดำาเนิันังานัของบัรษัิีที่  มีประสำทิี่ธิิภาพื่ โปรง่ใสำ และนัา่เช่�อถ่ึอ และไดจ้ดัใหมี้ระบับัการควบัคมุ

ภายในัและระบับัการบัรหิารความเสำี�ยง เพ่ื่�อใหม้ั�นัใจวา่ขอ้มลูที่างการเงินัมีความถึกูตอ้งและครบัถึว้นัอยา่งมีเหตผุู้ล ที่ั�งนีั � คณะ

กรรมการบัรษัิีที่ ไดแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการตรวจสำอบั ซีึ�งประกอบัดว้ยกรรมการอิสำระ จำานัวนั 2 ที่า่นั เป็นัผูู้ร้บััผิู้ดชอบัสำอบัที่านัรายงานั

ที่างการเงินั และดแูลใหมี้ระบับัการควบัคมุภายในั และการตรวจสำอบัภายในัทีี่�เพีื่ยงพื่อ โดยคณะกรรมการตรวจสำอบัไดแ้สำดงความ

เหน็ัเกี�ยวกบััเร่�องดงักลา่วดงัปรากฏิไวใ้นัรายงานัของคณะกรรมการตรวจสำอบั ซีึ�งแสำดงไวใ้นัรายงานัประจำาปีแลว้

 คณะกรรมการบัรษัิีที่  มีความเหน็ัวา่ ระบับัการควบัคมุภายในัโดยรวมของบัรษัิีที่   มีความเพีื่ยงพื่อและเหมาะสำม สำามารถึสำรา้ง

ความเช่�อมั�นัอยา่งมีเหตผุู้ลตอ่ความเช่�อถ่ึอไดข้องงบัการเงินับัรษัิีที่  สำ ำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

นัายที่าเคโอะ โนัดะ

ประธิานักรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสำอบัซีึ�งไดร้บััการแตง่ตั�งจากคณะกรรมการบัรษัิีที่ ประกอบัดว้ยกรรมการอิสำระ จำานัวนั 2 ที่า่นัทีี่�เป็นัผูู้ท้ี่รง

คณุวฒิุจากดา้นัเศรษีฐศาสำตร ์และบัญัชี การเงินั ประกอบัดว้ย

   1. นัายวิทิี่ต สำจัจพื่งษี ์ ประธิานักรรมการตรวจสำอบั

   2. นัายไพื่ฑ์รูย ์ที่วีผู้ล  กรรมการตรวจสำอบั

 คณะกรรมการตรวจสำอบัปฏิิบัตัหินัา้ทีี่�ตามความรบััผิู้ดชอบัทีี่�ไดร้บััมอบัหมายจากคณะกรรมการบัรษัิีที่ฯ และตามกฎบัตัรของ

คณะกรรมการตรวจสำอบั ที่ั�งนีั �กรรมการตรวจสำอบัแตล่ะที่า่นัไมไ่ดป้ฏิิบัตัหินัา้ทีี่�อ่�นัใดในัคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่�นั ๆ คณะกรรมการ

ตรวจสำอบัชดุปัจจบุันััมีวาระดำารงตำาแหนัง่ 3 ปี ซีึ�งจะครบัวาระในัวนััทีี่� 1 มีนัาคม 2566

 ในัระหวา่งปี 2563 คณะกรรมการตรวจสำอบัไดมี้การจดัประชมุที่ั�งสำิ �นั 9 ครั�ง และกรรมการแตล่ะที่า่นัไดเ้ขา้รว่มประชมุครบัที่กุครั�ง

 ในัระหวา่งปี 2563 คณะกรรมการตรวจสำอบัไดมี้การประชมุรว่มกบััฝ่ึายจดัการ หนัว่ยงานัตา่ง ๆ ทีี่�เกี�ยวขอ้ง ผูู้ส้ำอบับัญัชี และ

ผูู้ต้รวจสำอบัภายในั และไดแ้สำดงความเหน็ั รวมที่ั�งใหข้อ้เสำนัอแนัะอยา่งเป็นัอิสำระโดยที่ำาการพิื่จารณาเกี�ยวกบัั

รายงานทางการเงิน: พิื่จารณาสำอบัที่านัความถึกูตอ้ง ครบัถึว้นั และเช่�อถ่ึอไดข้องงบัการเงินัระหวา่งกาล งบัการเงินัประจำาปี 

นัโยบัายบัญัชีทีี่�สำ ำาคญั และรายการที่างการเงินัทีี่�มีนัยัสำำาคญัของบัรษัิีที่วา่ไดมี้การจดัที่ำาเป็นัไปตามมาตรฐานัทีี่�กำาหนัดโดยสำภาวิชา

ชีพื่บัญัชีฯ และมีการเปิดเผู้ยขอ้มลูในังบัการเงินัอยา่งเพีื่ยงพื่อ โดยประชมุรว่มกบััฝ่ึายจดัการ ผูู้ต้รวจสำอบัภายในั และผูู้ส้ำอบับัญัชี

อิสำระ เพ่ื่�อพิื่จารณาประเดน็ัความเสำี�ยงตา่ง ๆ ทีี่�เกี�ยวกบััการจดัที่ำางบัการเงินั มาตรฐานัการบัญัชีทีี่�เกี�ยวขอ้ง และการเปลี�ยนัแปลง

มาตรฐานั และนัโยบัายที่างการบัญัชี รวมไปถึงึการควบัคมุภายในัของกระบัวนัการจดัที่ำารายงานัที่างการเงินั เพ่ื่�อใหม้ั�นัใจวา่ไดจ้ดั

ที่ำาขึ �นัตามหลกัการบัญัชีทีี่�รบััรองโดยที่ั�วไป มีความถึกูตอ้ง ครบัถึว้นั และเช่�อถ่ึอได ้การเล่อกใชน้ัโยบัายบัญัชีมีความสำมเหตสุำมผู้ล

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน: เพ่ื่�อใหเ้กิดความมั�นัใจในัระบับัการควบัคมุภายในั 

และระบับัการตรวจสำอบัภายในั คณะกรรมการตรวจสำอบัไดพิ้ื่จารณาสำรุปผู้ลการตรวจสำอบัภายในั และการประเมินัระบับัการควบัคมุ

ภายในัวา่เพีื่ยงพื่อ และมีประสำทิี่ธิิผู้ลตามรายงานัสำรุปของผูู้ต้รวจสำอบัภายในัเป็นัรายไตรมาสำ และผู้ลการประเมินัระบับัการควบัคมุ

ภายในัดว้ยตนัเองของบัรษัิีที่ฯ ตามแบับัฟื้อรม์ของสำำานักังานัคณะกรรมการกำากบััหลกัที่รพัื่ย ์และตลาดหลกัที่รพัื่ย ์(กลต.) ตาม

แนัวที่างการควบัคมุ COSO และมีความเหน็ัวา่โดยรวมบัรษัิีที่มีระบับัควบัคมุภายในัทีี่�เพีื่ยงพื่อ และมีประสำทิี่ธิิผู้ล

 คณะกรรมการตรวจสำอบัไดพิ้ื่จารณา และใหค้วามเหน็ัชอบัตอ่แผู้นังานัตรวจสำอบัภายในัระยะกลาง 3 ปี และแผู้นัการตรวจ

สำอบัภายในัประจำาปีทีี่�จดัที่ำาขึ �นัตามฐานัความเสำี�ยง (Risk – Based Audit Approach) 

 ตั�งแตปี่ 2560 หนัว่ยงานัตรวจสำอบัภายในัไดร้บััการประเมินัคณุภาพื่การปฏิิบัตังิานัตามมาตรฐานัสำากล โดยทีี่มผูู้ป้ระเมินัอิสำระ

จากบัรษัิีที่ ดีลอยที่ ์ทีู่ช้ ไชยยศ จำากดั ซีึ�งผู้ลการประเมินัออกมาโดยรวมเก่อบัที่ั�งหมดมีการปฏิิบัตัิสำอดคลอ้งกบัักรอบัมาตรฐานัการ

ปฏิิบัตังิานัตรวจสำอบัภายในัสำากล (IPPF) คณะกรรมการตรวจสำอบัไดพิ้ื่จารณาผู้ลการประเมินัตนัเองของหนัว่ยงานัตรวจสำอบัภายในั

ในัการปฏิิบัตัติามประมวลจรรยาบัรรณ ความเป็นัอิสำระของกิจกรรมตรวจสำอบัภายในั และมาตรฐานัวิชาชีพื่ตรวจสำอบัภายในัประจำา

ปี 2563 ซีึ�งผู้ลออกมามีการปฏิิบัตัทีิี่�สำอดคลอ้งตามประมวลจรรยาบัรรณ และมาตรฐานัวิชาชีพื่ตรวจสำอบัภายในั คณะกรรมการตรวจ

สำอบัจงึมีความเหน็ัวา่ระบับังานัตรวจสำอบัภายในัมีความเป็นัอิสำระ และเหมาะสำม

 ภายหลงัจากทีี่�บัรษัิีที่ฯ ไดร้บััการรบััรองจากคณะกรรมการแนัวรว่มปฎิบัตัขิองภาคเอกชนัไที่ยในัการตอ่ตา้นัที่จุรติ และคอรร์ปัชั�นั 

ตั�งแตว่นััทีี่� 18 สำงิหาคม 2560 โดยใบัรบััรองดงักลา่วจะมีอาย ุ 3 ปี  นับััจากวนััทีี่�มีมตใิหก้ารรบััรอง บัรษัิีที่ฯ ไดใ้หค้วามสำำาคญัดา้นั

การกำากบััดแูลการปฏิิบัตัติามแนัวที่างการตอ่ตา้นัที่จุรติ และคอรร์ปัชั�นั ซีึ�งคณะกรรมการตรวจสำอบัไดร้บััการรายงานัผู้ลการกำากบัั

ดแูลจากหนัว่ยงานักำากบััธิรุกิจองคก์รอยา่งสำมำ�าเสำมอ
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 ในัปี 2563 บัรษัิีที่ไดจ้ดัที่ำาแบับัประเมินัตนัเองสำำาหรบััย่�นัรบััรองการตอ่อาย ุและนัำาเสำนัอผู้ลการประเมินัตนัเองตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสำอบัเป็นัผูู้ส้ำอบัที่านั เพ่ื่�อย่นัยนััผู้ลการประเมินั และลงนัามโดยประธิานัคณะกรรมการตรวจสำอบั และประธิานัคณะกรรมการ 

บัรษัิีที่ฯ 

 บัรษัิีที่ไดย่้�นัแบับัประเมินัตนัเองใหก้บััคณะกรรมการแนัวรว่มปฏิิบัตัขิองภาคเอกชนัไที่ยในัการตอ่ตา้นัที่จุรติเพ่ื่�อพิื่จารณา  

ซีึ�งไดมี้มติใหก้ารรบััรองการตอ่อายใุนัวนััทีี่� 30 กนััยายนั 2563 ซีึ�งจะมีอาย ุ3 ปี  นับััจากวนััทีี่�มีมตใิหก้ารรบััรอง

ระบบการบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมการตรวจสำอบัไดพิ้ื่จารณาสำอบัที่านัแผู้นัการบัรหิารความเสำี�ยง และรายงานัผู้ลการบัรหิาร

ความเสำี�ยงของฝ่ึายจดัการในัระหวา่งปี 2563 ซีึ�งคณะกรรมการตรวจสำอบัมีความเหน็ัวา่บัรษัิีที่มีระบับับัรหิารความเสำี�ยงทีี่�เหมาะสำม

การปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: คณะกรรมการตรวจสำอบัไดส้ำอบัที่านัการปฏิิบัตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัที่รพัื่ย ์และตลาดหลกัที่รพัื่ย ์

ขอ้กำาหนัดของตลาดหลกัที่รพัื่ยแ์หง่ประเที่ศไที่ย ประกาศ และกฎหมาย กฎระเบีัยบัตา่ง ๆ ของธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยทีี่�เกี�ยวขอ้ง

กบััธิรุกิจของบัรษัิีที่ และไดส้ำอบัที่านัรายงานัการกำากบััดแูลการปฏิิบัตัติามของฝ่ึายจดัการอยา่งสำมำ�าเสำมอ ซีึ�งคณะกรรมการตรวจสำอบั

มีความเหน็ัวา่บัรษัิีที่มีการปฏิิบัตัทีิี่�สำอดคลอ้งกบััขอ้กำาหนัด และกฎหมายทีี่�เกี�ยวขอ้ง

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการตรวจสำอบัไดพิ้ื่จารณารายการทีี่�เกี�ยวโยงกนัั และรายการทีี่�อาจ

มีความขดัแยง้ที่างผู้ลประโยชนัใ์หเ้ป็นัไปตามกฎหมาย และขอ้กำาหนัดของตลาดหลกัที่รพัื่ยแ์หง่ประเที่ศไที่ย (ตลที่.) เป็นัประจำา

สำมำ�าเสำมอ ซีึ�งคณะกรรมการตรวจสำอบัมีความเหน็ัวา่รายการทีี่�เกี�ยวโยงกนััทีี่�ไดพิ้ื่จารณานัั�นั เป็นัรายการทีี่�เขา้ขา่ยเป็นัธิรุกิจปกตทีิี่�มี

เง่�อนัไขการคา้ที่ั�วไป มีความสำมเหตสุำมผู้ล และเป็นัประโยชนัต์อ่บัรษัิีที่

ความเห็น และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิิบัติหน้าที่: คณะกรรมการตรวจสำอบัไดป้ระเมินัผู้ลการปฏิิบัตังิานั และความ

รบััผิู้ดชอบัตนัเองตามแบับัประเมินัตามขอ้แนัะนัำาของสำมาคมสำง่เสำรมิสำถึาบันัักรรมการบัรษัิีที่ไที่ย (IOD) ประจำาปี 2563 เม่�อวนััทีี่� 19 

พื่ฤศจิกายนั 2563 โดยภาพื่รวมผู้ลการปฏิิบัตังิานั และหนัา้ทีี่�รบััผิู้ดชอบัตามทีี่�กำาหนัดปฏิิบัตัไิดอ้ยา่งเพีื่ยงพื่อ และครบัถึว้นัแลว้

 คณะกรรมการตรวจสำอบัยงัไดป้ฏิิบัตัภิารกิจอ่�นั ๆ ตามขอบัเขตหนัา้ทีี่� ความรบััผิู้ดชอบัของคณะกรรมการตรวจสำอบั และตาม

ทีี่�คณะกรรมการบัรษัิีที่มอบัหมาย และคณะกรรมการตรวจสำอบัไดท้ี่ำาการรายงานัสำรุปผู้ลการประชมุตอ่คณะกรรมการบัรษัิีที่อยา่ง

สำมำ�าเสำมอ

 คณะกรรมการตรวจสำอบัไดป้ระชมุหารอ่รว่มกบััผูู้ส้ำอบับัญัชีบัรษัิีที่ ดีลอยที่ ์ทีู่ช้ ไชยยศ จำากดั โดยไมมี่ฝ่ึายจดัการ จำานัวนั 1 

ครั�ง เพ่ื่�อขอความเหน็ัจากผูู้ส้ำอบับัญัชีในัเร่�องการปฏิิบัตังิานั และการประสำานังานัรว่มกบััฝ่ึายจดัการทีี่�เกี�ยวขอ้ง คณะกรรมการตรวจ

สำอบัไดพิ้ื่จารณา และเห็นัชอบัใหเ้สำนัอบัรษัิีที่ ดีลอยที่ ์ทีู่ช้ ไชยยศ จำากดั เป็นัผูู้ส้ำอบับัญัชีของบัรษัิีที่ประจำาปี 2563 พื่รอ้มคา่ตอบัแที่นั

รายปีตอ่คณะกรรมการบัรษัิีที่ เพ่ื่�อขออนัมุตัิตอ่ทีี่�ประชมุผูู้ถ่้ึอหุน้ั 

 คณะกรรมการตรวจสำอบัไดป้ฏิิบัตัหินัา้ทีี่�ดว้ยความรอบัคอบัอยา่งเป็นัอิสำระ เพ่ื่�อประโยชนัส์ำงูสำดุขององคก์ร โดยไมมี่ขอ้จำากดั

ในัการไดร้บััขอ้มลู ที่รพัื่ยากร และความรว่มม่อจากบัรษัิีที่แตอ่ยา่งใด

ในันัามคณะกรรมการตรวจสำอบั

(นัายวิทิี่ต สำจัจพื่งษี)์

ประธิานัคณะกรรมการตรวจสำอบั



40รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

ประวัติบริษัท

2539

2541

2544

2545

2546

2548

2549

2550

2554

2555

2556

2558

2559

2560

2561

2562

2563

• ก่อตั�งบัรษัิีที่ สำยาม เอ แอนัด ์ซีี จำากดั
• เริ�มตน้ัการประกอบัธิรุกิจสำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภคดว้ยการใหบ้ัรกิารสำนิัเช่�อเงินัผู้อ่นั (Installment Loan Business)

• เปิดตวัเคร่�องหมายการคา้จดที่ะเบีัยนั “EASY BUY” 

• ใหบ้ัรกิารสำนิัเช่�อเงินัสำด (Personal Loan) ซีึ�งเป็นัการใหส้ำนิัเช่�อเงินัสำดทีี่�ไมมี่ประกนัั ลกูคา้สำามารถึนัำาไปใชจ้า่ยตามวตัถึปุระสำงคต์า่ง ๆ  
• ที่ำาการเปิดสำำานักังานัสำาขาในัตา่งจ.แหง่แรกทีี่� จ. นัครราชสำมีา เพ่ื่�อใหบ้ัรกิารสำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภคแก่ลกูคา้ในัเขตภาคตะวนััออกเฉียงเหน่ัอ

• เพิื่�มที่นุัจดที่ะเบีัยนัจาก 120 ลา้นับัาที่เป็นั 140 ลา้นับัาที่ โดยจำาหนัา่ยใหก้บััผูู้ถ่้ึอหุน้ัเดมิ

• เพิื่�มที่นุัจดที่ะเบีัยนัเป็นั 200 ลา้นับัาที่ โดยจำาหนัา่ยใหก้บััผูู้ถ่้ึอหุน้ัเดมิ 

• ที่ำาการแปรสำภาพื่เป็นับัรษัิีที่มหาชนัจำากดั พื่รอ้มที่ั�งเปลี�ยนัช่�อ เป็นั บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) 
• บัรษัิีที่ฯ อยูภ่ายใตก้ารกำากบััของธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย ตามประกาศกระที่รวงการคลงั

• ใหบ้ัรกิารสำนิัเช่�อเงินัสำดรูปแบับัใหมเ่ป็นัสำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนั ช่�อผู้ลติภณัฑ์ ์บัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำ(Umay+) ภายใตแ้นัวคดิ “ชีวิต
จดัการไดม้ากขึ �นั”

• เปิดบัรกิารเบักิถึอนัเงินัสำดดว่นัผู้า่นัเครอ่ขา่ยตู ้ATM ของธินัาคารพื่าณิชย ์เพ่ื่�ออำานัวยความสำะดวกแก่ลกูคา้สำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนั

• เพิื่�มที่นุัจดที่ะเบีัยนัเป็นั 300 ลา้นับัาที่ โดยจำาหนัา่ยใหก้บััผูู้ถ่้ึอหุน้ัเดมิ
• เปิดใหบ้ัรกิารสำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนัผู้า่นั บัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำ พื่รเีมียร ์(Umay+ Premier) โดยเนัน้ักลุม่ลกูคา้ทีี่�มีรายไดป้ระจำาตั�งแต่

ระดบัักลางขึ �นัไป

• บัรษัิีที่ฯ ไดร้บััการประกาศอนััดบััความนัา่เช่�อถ่ึอองคก์รเป็นั BBB+/ Stable จากบัรษัิีที่ ที่รสิำ เรที่ติ �ง จ ำากดั
• บัรษัิีที่ฯ ไดร้บััใบัอนัญุาตประกอบัธิรุกิจของคนัตา่งดา้วใหป้ระกอบัธิรุกิจบัรกิารใหส้ำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลภายใตก้ารกำากบัั สำ ำาหรบััผูู้ป้ระกอบั

ธิรุกิจทีี่�ไมใ่ชส่ำถึาบันััการเงินั โดยเป็นัไปตามเง่�อนัไขทีี่�กระที่รวงการคลงักำาหนัด
• เพิื่�มที่นุัจดที่ะเบีัยนัเป็นั 3,900 ลา้นับัาที่ โดยจำาหนัา่ยใหก้บััผูู้ถ่้ึอหุน้ัเดมิ

• บัรษัิีที่ฯ ไดร้บััความไวว้างใจจากลกูคา้ บัตัรกดเงินัสำดยเูมะพื่ลสัำ (Umay+) ครบัหนัึ�งลา้นัรายที่ั�วประเที่ศ

• เพิื่�มที่นุัจดที่ะเบีัยนัเป็นั 4,500 ลา้นับัาที่ โดยจำาหนัา่ยใหก้บััผูู้ถ่้ึอหุน้ัเดมิ
• บัรษัิีที่ ฟิื้ที่ช ์เรที่ติ �งสำ ์(ประเที่ศไที่ย) จำากดั (“ฟิื้ที่ช ์เรที่ติ �งสำ”์) ประกาศอนััดบััเครดติภายในัประเที่ศระยะยาวของบัรษัิีที่ฯ ทีี่� AA(tha) แนัว

โนัม้อนััดบััเครดิตมีเสำถีึยรภาพื่

• ฟิื้ที่ช ์เรที่ติ �งสำ ์ไดป้รบััเพิื่�มอนััดบััเครดติภายในัประเที่ศระยะยาวของบัรษัิีที่ฯ เป็นั AA+(tha) แนัวโนัม้อนััดบััเครดติเป็นัลบั

• ฟิื้ที่ช ์เรที่ติ �งสำ ์ประกาศอนััดบััเครดติภายในัประเที่ศระยะยาวของบัรษัิีที่ฯ ทีี่� AA+(tha) แนัวโนัม้อนััดบััเครดติมีเสำถีึยรภาพื่
• เพิื่�มที่นุัจดที่ะเบีัยนัเป็นั 6,000 ลา้นับัาที่ โดยจำาหนัา่ยใหก้บััผูู้ถ่้ึอหุน้ัเดมิ
• บัรษัิีที่ฯ ไดร้บััใบัประกาศรบััรองการเป็นัสำมาชิกแนัวรว่มปฏิิบัตัขิองภาคเอกชนัไที่ยในัการตอ่ตา้นัการที่จุรติ จากโครงการแนัวรว่มปฏิิบัตัิ

ของภาคเอกชนัไที่ยในัการตอ่ตา้นัการที่จุรติ (CAC)

• บัรษัิีที่ฯ มีการปรบััโฉมเคร่�องหมายการคา้ ยเูมะพื่ลสัำ (Umay+) ภายใตแ้นัวคดิ “บัวกความสำขุใหชี้วิต”

• ใหบ้ัรกิารกดเงินัไมใ่ชบ้ัตัร โดยลกูคา้สำามารถึที่ำารายการผู้า่นั Umay+ Mobile Application และสำแกนั QR Code ทีี่�ตู ้ATM ทีี่�เล่อกที่ำา
รายการเพ่ื่�อรบััเงินัสำด

• เสำรมิสำรา้งความคลอ่งตวัดา้นัเที่คโนัโลยีสำารสำนัเที่ศและสำนับััสำนันุัการใหบ้ัรกิารดา้นัอิเลก็ที่รอนิักสำ ์อาทิี่ การใหค้วามยินัยอมตรวจสำอบั
ขอ้มลูเครดติในัรูปแบับัอิเลก็ที่รอนิักสำส์ำ ำาหรบััลกูคา้ปัจจบุันัั (e-NCB), บัรกิารใบัแจง้ยอดบัญัชีอิเลก็ที่รอนิักสำ ์(e-Statement), หนังัสำ่อแจง้
ขอ้มลูเครดติอิเลก็ที่รอนิักสำ ์(e-NCB Yearly Letter) รวมถึงึใหบ้ัรกิารบัตัรกดเงินัสำดเสำม่อนัจรงิ (Virtual Card) สำ ำาหรบััลกูคา้
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รู้จักกับบริษัทแม่

 บัรษัิีที่ อาคอม จำากดั (“อาคอม”) ซีึ�งเป็นับัรษัิีที่แมแ่ละเป็นั

ผูู้ถ่้ึอหุน้ัใหญ่ของบัรษัิีที่ฯ ในัสำดัสำว่นัรอ้ยละ 71.00 (ข้อ้้มูล ณ  

วันัที่่� 31 ธันัวัาคม 2563) ก่อตั�งขึ �นัในัปี 2521 และจดที่ะเบีัยนั

ในัตลาดหลกัที่รพัื่ยโ์ตเกียว หมวดทีี่� 1 ในัปี 2539 โดยดำาเนิันั

ธิรุกิจหลกัที่ั�งสำิ �นั 4 ธิรุกิจ ไดแ้ก่ 

(1)  ธิรุกิจใหส้ำนิัเช่�อเงินักูแ้ละบัตัรเครดติ 

 (Loan and Credit Card Business) 

(2)  ธิรุกิจคำ�าประกนัั (Guarantee Business) 

(3)  ธิรุกิจใหบ้ัรกิารเกี�ยวเน่ั�องกบััการใหส้ำนิัเช่�อ 

 (Loan Servicing Business) และ 

(4)  ธิรุกิจดา้นัการเงินัตา่งประเที่ศ 

 (Overseas Financial Business) 

 อาคอมไดร้บััการจดัอนััดบััใหเ้ป็นัหนัึ�งในับัรษัิีที่ทีี่�ประกอบั

กิจการสำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภคทีี่�ไดร้บััการยอมรบัั และใหญ่ทีี่�สำดุ 

แหง่หนัึ�งในัประเที่ศญี�ปุ่ นั  นัอกจากนีั� ยงัไดร้บััการยกยอ่งใหเ้ป็นั

บัรษัิีที่ทีี่�มีวิวฒันัาการมากทีี่�สำดุแหง่หนัึ�งในัอตุสำาหกรรมดงักลา่ว  

อาคอมเป็นับัรษัิีที่แรกทีี่�รเิริ�มการใหบ้ัรกิารตลอด 24 ชั�วโมงผู้า่นั

ตูเ้บักิถึอนัเงินัสำดอตัโนัมตั ิ(ATM) เฉพื่าะจดุ ในัปี 2522 และ ในัปี 

2536 อาคอมเป็นัผูู้ร้เิริ�มการใหบ้ัรกิารการขอรบััสำนิัเช่�ออตัโนัมตัิ

ผู้า่นัเคร่�อง MUJINKUN  นัอกจากนีั� ในัปี 2541 อาคอมไดร้บัั

การอนัมุตัใิหเ้ป็นัสำมาชิกหลกัของ มาสำเตอรก์ารด์ อินัเตอรเ์นัชั�นัแนัล 

สำง่ผู้ลใหเ้ป็นับัรษัิีที่ผูู้ป้ระกอบัการสำนิัเช่�อ เพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภครายแรกในั

ประเที่ศญี�ปุ่ นั ทีี่�ไดร้บััใบัอนัญุาตใหบ้ัรกิารบัตัรเครดติภายใตช่้�อ

บัตัรมาสำเตอรก์ารด์ 

 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 (อ้า้งอ้งิงบการเงนิไติรมาสิที่่� 3 

ป่บญัชส่ิิ�นสิดุวันัที่่� 31 มน่าคม 2564) อาคอม มีสำนิัที่รพัื่ยร์วม 

1,205,021 ลา้นัเยนั หนีั�สำนิัรวม 708,884 ลา้นัเยนั สำว่นัของผูู้ถ่้ึอ

หุน้ั 496,137 ลา้นัเยนั และมีกำาไรสำทุี่ธิิเที่า่กบัั 70,161 ลา้นัเยนั  

ที่ั�งนีั � อาคอมมี มิตซีบูัชิิ ยเูอฟื้เจ ไฟื้แนันัเชียล กรุป๊ อิงค ์(“MUFG”) 

เป็นัผูู้ถ่้ึอหุน้ัใหญ่ถ่ึอหุน้ัที่างตรงและที่างออ้มในัสำดัสำว่นัรอ้ยละ 

40.18 ของที่นุัจดที่ะเบีัยนัชำาระแลว้ (ขอ้มลู ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 

2563) และ ณ วนััทีี่� 9 กมุภาพื่นััธิ ์2564 อาคอมไดร้บััการจดั

อนััดบััความนัา่เช่�อถ่ึอของหุน้ักูร้ะยะยาวจาก 3 บัรษัิีที่จดัอนััดบัั

ความนัา่เช่�อถ่ึอ ไดแ้ก่ (1) ‘BBB+’ จาก Rating and Investment 

Information, INC (2) ‘A+’ จาก Japan Credit Rating Agency 

และ (3) ‘BBB+’ จาก Fitch Ratings ตามลำาดบัั (ทีี่�มา: บัรษัิีที่ 

อาคอม จำากดั) 

 บัรษัิีที่ อาคอม จำากดั เป็นัผูู้ร้เิริ�มและสำนัใจทีี่�จะเขา้มาดำาเนิันั

ธิรุกิจสำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภคในัประเที่ศไที่ย ซีึ�งจากประสำบัการณ ์

และความเชี�ยวชาญของการดำาเนิันัธิรุกิจทีี่�คลา้ยคลงึกนััในัประเที่ศ

ญี�ปุ่ นั ที่ำาใหอ้าคอมไดร้บััความไวว้างใจจากกลุม่ผูู้ร้ว่มที่นุัใหเ้ป็นั

แกนันัำาในัการบัรหิารงานัและการดำาเนิันังานั 
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

 จากสำถึานัการณก์ารแพื่รร่ะบัาดของโรคตดิเช่ �อไวรสัำโคโรนัา 2019 (“COVID-19”) ทีี่�ปัจจบุันััไดข้ยายวงกวา้งขึ �นัอยา่งตอ่เน่ั�อง 

ที่ำาใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษีฐกิจ และมีผู้ลกระที่บัตอ่ธิรุกิจและอตุสำาหกรรมสำว่นัใหญ่ สำถึานัการณด์งักลา่วอาจนัำามาซีึ�งความไม่

แนัน่ัอนัและผู้ลกระที่บัตอ่สำภาพื่แวดลอ้มของการดำาเนิันัธิรุกิจ แมว้า่เศรษีฐกิจไที่ยที่ยอยฟ่ื้�นัตวัอยา่งตอ่เน่ั�องตั�งแตป่ลายไตรมาสำทีี่� 2 

จากแรงกระตุน้ัการใชจ้า่ยของภาครฐั ตวัเลขเศรษีฐกิจในัภาพื่รวมทีี่�เริ�มดีขึ �นัอยา่งไรก็ตาม ฝ่ึายบัรหิารของบัรษัิีที่ฯ ไดต้ดิตามความ

ค่บัหนัา้ของสำถึานัการณด์งักลา่วอยา่งตอ่เน่ั�องและประเมินัผู้ลกระที่บัที่างการเงินัเกี�ยวกบััมลูคา่ของสำนิัที่รพัื่ย ์ประมาณการหนีั�สำนิั

และหนีั�สำนิัทีี่�อาจจะเกิดขึ �นัอยา่งสำมำ�าเสำมอ

  

 ทีี่�ผู้า่นัมา บัรษัิีที่ฯ ไดอ้อกมาตรการใหค้วามชว่ยเหล่อแก่ลกูคา้ทีี่�ไดร้บััผู้ลกระที่บัจากสำถึานัการณก์ารแพื่รร่ะบัาดของ COVID-19 

โดยการลดอตัราดอกเบีั �ย ยกเวน้ัคา่ธิรรมเนีัยมและคา่ปรบัั พื่กัชำาระคา่งวดใหแ้ก่ลกูหนีั �สำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลและสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ รวม

ถึงึเสำนัอปรบััโครงสำรา้งหนีั�ใหแ้ก่ลกูหนีั �  ตามมาตรการของธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย ในัการใหค้วามชว่ยเหล่อลกูหนีั�รายยอ่ย ระยะทีี่�1 

ระยะทีี่� 2 และขยายความชว่ยเหล่อในัระยะทีี่� 2 ออกไปจนัถึงึวนััทีี่� 30 มิถึนุัายนั 2564

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานปี 2563

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ
รายได้รวม

 รายไดร้วมของบัรษัิีที่ฯ ประกอบัดว้ยรายไดห้ลกัจากการประกอบัธิรุกิจสำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภค และรายไดอ่้�นั ซีึ�งธิรุกิจสำนิัเช่�อ 

เพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภคของบัรษัิีที่ฯ ประกอบัดว้ย สำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนั และสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ

 รายไดร้วมของบัรษัิีที่ฯ ในัปี 2563 ปรบััตวัลดลงเป็นั 15,102.1 ลา้นับัาที่  จากจำานัวนั 15,436 ลา้นับัาที่ ในัปี 2562หรอ่คดิเป็นั

อตัราการเตบิัโตลดลงรอ้ยละ 2.2 (YOY) จากปี 2562 โดยมีสำาเหตหุลกัจากทีี่�ธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยออกประกาศปรบััเพื่ดานั 

การคดิดอกเบีั �ยของธิรุกิจสำนิัเช่�อบัคุคลลดลงจากรอ้ยละ 28 เหล่อรอ้ยละ 25  เป็นัระยะเวลา 5 เด่อนั ตั�งแตว่นััทีี่� 1 สำงิหาคม 2563 

เป็นัตน้ัมา  รวมถึงึ รายไดค้า่ธิรรมเนีัยมทีี่�ลดลง ซีึ�งมาจากมาตรการทีี่�บัรษัิีที่ฯ ใหค้วามชว่ยเหล่อลกูคา้ทีี่�ไดร้บััผู้ลกระที่บัจาก COVID-19 

เชน่ั การยกเวน้ัคา่ธิรรมเนีัยมในัการตดิตามที่วงถึามใหก้บััลกูคา้ จนัถึงึสำิ �นัเด่อนัธินััวาคม 2563 เป็นัตน้ั

(หน่วย์ : ลู�านบาท)
ป็้ 2562 ป็้ 2563

จำำานวน สัิด้ส่ิวน (%) จำำานวน สัิด้ส่ิวน (%)

รายไดจ้ากสำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนั* 14,111.8 91.4% 13,650.1 90.4%

รายไดจ้ากสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ* 19.2 0.1% 16.5 0.1%

รายไดอ่้�นั 1,305.0 8.5% 1,435.5 9.5%

รวมราย์ได้� 15,436.0 100.0% 15,102.1 100.0%

สัิด้ส่ิวนราย์ได้�รวมของบริษััทฯ ในช่ื่วงป้็ 2562 ถืง้ป้็ 2563

หมายเหต ุ*รายไดที้ี่�บัรษัิีที่ฯไดร้บััจากการใหบ้ัรกิารสำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนัและสำนิัเช่อผู้อ่นัชำาระประกอบัดว้ย ดอกเบีั �ยรบััจากเงินักูย่้ม (Interest Received) คา่ธิรรมเนีัยมการใชว้งเงินั  

                 (Credit Usage Fee) และคา่ธิรรมเนีัยมในัการตดิตามที่วงถึามหนีั� (Collection Fee) 
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 จากการเป็นัผูู้ป้ระกอบัธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลมากกวา่ 20 ปี บัรษัิีที่ฯ จงึมีฐานัสำมาชิกลกูคา้มากกวา่ 2 ลา้นัราย  รวมถึงึ นัโยบัาย

ทีี่�ยงัคงมุง่เนัน้ัการกลั�นักรองคณุภาพื่ลกูคา้และรา้นัคา้สำมาชิกอยา่งเครง่ครดั และเพิื่�มความเขม้งวดในัการพิื่จารณาอนัมุตัิสำนิัเช่�อ เพ่ื่�อ

รกัษีาคณุภาพื่สำนิัเช่�อของบัรษัิีที่ฯ ใหอ้ยูใ่นัเกณฑ์ที์ี่�ดี  ทีี่�ยงัคงสำามารถึสำรา้งรายไดด้อกเบีั �ยอยา่งตอ่เน่ั�อง  ในัปีทีี่�ผู้า่นัมา บัรษัิีที่ฯ ยงั

คงสำานัตอ่กลยทุี่ธิท์ี่างธิรุกิจในัหลายดา้นั ไมว่า่จะเป็นั

 1)  กลยทุี่ธิช์อ่งที่างออนัไลนั ์บัรษัิีที่ฯไดส้ำง่เสำรมิและพื่ฒันัาบัรกิารใหมี้ความรวดเรว็ เพ่ื่�อความสำะดวกสำบัายและความพื่งึพื่อใจ 

 สำงูสำดุของลกูคา้ โดยมุง่เนัน้ัทีี่�จะพื่ฒันัาประสำทิี่ธิิภาพื่ของ Umay+ Mobile Application, Umay+LINE Connect และ 

 www.umayplus.com เวบ็ัไซีต ์ เพ่ื่�อใหล้กูคา้สำามารถึที่ำารายการไดด้ว้ยตนัเอง ในัขณะทีี่�ยงัคงเช่�อมตอ่กบััชอ่งที่างตา่ง ๆ  

 ของธินัาคาร บัรกิารออนัไลนัจ์งึเป็นัชอ่งที่างทีี่�มีศกัยภาพื่ทีี่�จะดงึดดูกลุม่ลกูคา้เปา้หมายใหม่

 2)  การที่ำาสำง่เสำรมิการตลาดอยา่งตอ่เน่ั�อง รวมถึงึ การเพิื่�มวงเงินัสำนิัเช่�อใหแ้ก่ลกูหนีั �ทีี่�มีคณุภาพื่ดี  ซีึ�งอยูภ่ายใตเ้กณฑ์ก์ารให ้

 วงเงินัสำนิัเช่�อของธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย

 3)  การปรบััปรุงโมเดลระบับัการวิเคราะหส์ำนิัเช่�อ Scoring Model ใหมี้การวิเคราะหที์ี่�แมน่ัยำามากขึ �นั เพ่ื่�อใหส้ำอดคลอ้งกบัั 

 พื่ฤตกิรรมของลกูคา้ทีี่�เปลี�ยนัแปลงไป จากผู้ลกระที่บัของ COVID-19 ซีึ�งไดเ้ริ�มใชใ้นัเด่อนัธินััวาคม 2563

รายได้อื่น
 นัอกเหน่ัอจากรายไดจ้ากธิรุกิจหลกัตามทีี่�กลา่วขา้งตน้ัแลว้ บัรษัิีที่ฯ ยงัมีรายไดอ่้�นัซีึ�งประกอบัไปดว้ย รายไดจ้ากหนีั�สำญูรบััค่นั 

คา่ธิรรมเนีัยมในัการออกบัตัรใหม ่ดอกเบีั �ยซีึ�งไดร้บััจากเงินัฝึากสำถึาบันััการเงินั เป็นัตน้ั 

 สำ ำาหรบััปี 2562 ถึงึปี 2563 รายไดอ่้�นัของบัรษัิีที่ฯ มีจำานัวนั 1,305.0 ลา้นับัาที่ และ 1,435.5 ลา้นับัาที่  ตามลำาดบัั 

 เม่�อพิื่จารณาถึงึรายไดห้นีั �สำญูรบััค่นัไดเ้พิื่�มขึ �นัอยา่งตอ่เน่ั�องที่กุปี  แมใ้นัปี 2563 บัรษัิีที่ฯ ยงัคงสำามารถึจดัเก็บัหนีั�สำญูรบััค่นัอยู่

ในัระดบััทีี่�นัา่พื่อใจ  เน่ั�องจากบัรษัิีที่ฯ ไดมี้การปรบััแผู้นักลยทุี่ธิก์ารจดัเก็บัหนีั� เพ่ื่�อใหเ้ขา้กบััสำถึานัการณปั์จจบุันััอยูเ่สำมอ เชน่ั การจดั

อบัรมกฎหมาย ขอ้บังัคบััทีี่�เกี�ยวขอ้งภายใตห้นัว่ยงานักำากบััตา่ง ๆ  การพื่ฒันัาเที่คโนัโลยีการจดัเก็บัหนีั�ใหท้ี่นััสำมยั เป็นัตน้ั สำง่ผู้ลใหก้าร

จดัเก็บัหนีั�มีประสำทิี่ธิิภาพื่อยา่งตอ่เน่ั�อง

 Outsourcing Agency จะตอ้งไดร้บััการแตง่ตั�งการจดัเก็บัหนีั�จากบัรษัิีที่ฯ ก่อนัทีี่�จะดำาเนิันัการในัฐานัะตวัแที่นั โดย ณ. 31 

ธินััวาคม 2563 Outsourcing Agency ทีี่�ไดร้บััการแตง่ตั�งจากบัรษัิีที่ฯ มีจำานัวนั 45 ราย 

ค่าใช้จ่าย
 คา่ใชจ้า่ยหลกัของบัรษัิีที่ฯ ประกอบัไปดว้ย คา่ใชจ้า่ยในัการดำาเนิันังานั คา่ใชจ้า่ยในัการบัรหิาร หนีั�สำญูและผู้ลขาดที่นุัดา้นั

เครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั  และตน้ัที่นุัที่างการเงินั 

ป็้ 2562 ป็้ 2563

รายไดจ้ากหนีั�สำญูรบััค่นั 1,187.7 1,318.4

รายไดจ้ากการดำาเนิันังานัและอ่�นัๆ 117.3 117.1

รวม 1,305.0 1,435.5

ต่ารางแสิด้งราย์กำารในราย์ได้�อื�นสิำาหรับป้็ 2562 – ป้็2563

(หนัว่ย:ลา้นับัาที่)
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ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหาร
 สำ ำาหรบััปี 2562 ถึงึปี 2563 บัรษัิีที่ฯ มียอดคา่ใชจ้า่ยในัการดำาเนิันังานัและบัรหิารเพิื่�มขึ �นัจากจำานัวนั 3,814.7 ลา้นับัาที่ เป็นั

จำานัวนั 3,825.9 ลา้นับัาที่ หรอ่เพิื่�มขึ �นัเลก็นัอ้ยรอ้ยละ 0.3 (YOY) โดยสำามารถึแสำดงรายละเอียด ไดด้งันีั �

 จากตารางดา้นับันั คา่ใชจ้า่ยคา่นัายหนัา้ของการจดัเก็บัหนีั� (outsourcing agency collection) ทีี่�เพิื่�มขึ �นัในัปี 2020 ประมาณ 

46 ลา้นับัาที่ เม่�อเทีี่ยบักบััปี 2019  ซีึ�งสำอดคลอ้งกบััรายไดห้นีั �สำญูรบััค่นัทีี่�ยงัคงจดัเก็บัไดดี้กวา่ทีี่�คาดการณไ์ว ้ แมว้า่ในัชว่งสำถึานัการณ์

การระบัาด COVID-19 ก็ตาม  ในัขณะทีี่� คา่ใชจ้า่ยที่างการตลาดลดลงประมาณ 22 ลา้นับัาที่  จากการชะลอหรอ่งดการที่ำากิจกรรม

ที่างการตลาด การโฆษีณา หรอ่ การที่ำากิจกรรมประชาสำมัพื่นััธิ ์ เป็นัตน้ั

 ในัภาพื่รวมสำดัสำว่นัของคา่ใชจ้า่ยในัการดำาเนิันังานัและบัรหิารตอ่รายไดร้วม ในัปี 2563 อยูที่ี่�รอ้ยละ 25.3 เปรยีบัเทีี่ยบัปี 2562 

เที่า่กบััรอ้ยละ 24.7 บัรษัิีที่ฯ ยงัคงมุง่เนัน้ันัโยบัายลดตน้ัที่นุัการดำาเนิันังานั  ควบัคมุคา่ใชจ้า่ย  พื่รอ้มปรบัักระบัวนัการที่ำางานัเพิื่�ม

ประสำทิี่ธิิภาพื่อยา่งตอ่เน่ั�อง

หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 สำ ำาหรบััปี 2563 หนีั �สำญูและผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัมีมลูคา่ที่ั�งสำิ �นั 4,543.0 ลา้นับัาที่ เพิื่�มขึ �นัรอ้ยละ 6.8 (YOY)  

เน่ั�องจากผู้ลบังัคบััใชข้องมาตรฐานับัญัชีใหม ่TFRS 9  รวมถึงึ ผู้ลกระที่บัจากมาตรการชว่ยเหล่อลกูคา้พื่กัชำาระหนีั� อยา่งไรก็ดี บัรษัิีที่ฯ 

ยงัคงสำานัตอ่นัโยบัายในัการควบัคมุสำนิัเช่�อทีี่�มีคณุภาพื่ รวมถึงึ มาตรฐานัการอนัมุตัวิงเงินัสำนิัเช่�อทีี่�ระมดัระวงัและเขม้งวด

(หน่วย์ : ลู�านบาท) ป็้ 2562
% ของ 

ราย์ได้�รวม
ป็้ 2563 
(TFRS9)

% ของ 
ราย์ได้�รวม

อัต่ราเติ่บโต่ 
(yoy)

ค่าใช้จ่ายพื่นัักงานั 1,658.3 10.7% 1,657.7 11.0% 0.0%

ค่าใช้จ่ายที่างการตลาด 235.9 1.5% 214.1 1.4% -9.2%

ค่านัายหนั้า 213.7 1.4% 260.2 1.7% 21.8%

ค่าภาษีีธุิรกิจเฉพื่าะและอากรแสำตมป์ 543.9 3.5% 535.0 3.5% -1.6%

อ่�นั ๆ 1,162.9 7.5% 1,158.9 7.7% -0.3%

รวมค่าใชื่�จ่ำาย์ในกำารขาย์แลูะบริหาร 3,814.7 24.7% 3,825.9 25.3% 0.3%

(หน่วย์ : ลู�านบาท) ป็้ 2562
% ของ 

ราย์ได้�รวม
ป็้ 2563 
(TFRS9)

% ของ 
ราย์ได้�รวม

อัต่ราเติ่บโต่ 
(yoy)

หน้�ส้ิญแลูะผู้ลูขาด้ทน้ด้�านเครด้ติ่ท้�คาด้ว่า

จำะเกำดิ้ข้�นรวม 4,253.3 27.6% 4,543.0 30.1% 6.8%

    - หนีั �สำญู 4,033.0 26.1% 3,667.9 24.3% (9.1%)

    - ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติคาดวา่จะเกิดขึ �นั   

      (กลบััรายการ)* 220.2 1.4% 875.0 5.8% 297.3%

หมายเหต ุ*ปี 2562 แสำดงดว้ยรายการหนีั�สำงสำยัจะสำญู (กลบััรายการ)
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ต้นทุนทางการเงิน
 ปี 2563 บัรษัิีที่ฯ มีตน้ัที่นุัที่างการเงินัจำานัวนั 647.7 ลา้นับัาที่ ลดลงจากปี 2562 จำานัวนั 170.1 ลา้นับัาที่ หรอ่คดิเป็นัอตัราลด

ลงรอ้ยละ 20.8 โดยมีผู้ลมากจาก 

 1)  จำานัวนัหนีั�สำนิัทีี่�มีภาระดอกเบีั �ยลดลง  บัรษัิีที่ฯ ยงัคงดำาเนิันัแผู้นัการชำาระค่นัหนีั�หุน้ักูแ้ละเงินักูย่้มสำถึาบันััการเงินัระยะยาว 

 ทีี่�ปฏิิบัตัมิาอยา่งตอ่เน่ั�องเริ�มตั�งแตปี่ 2561 โดยในัปี 2563 บัรษัิีที่ฯ ชำาระค่นัเงินัตน้ัทีี่�เป็นัหนีั�สำนิัระยะยาวทีี่�ครบักำาหนัดชำาระ 

 รวมที่ั�งสำิ �นัมากกวา่ 3,000 ลา้นับัาที่  เน่ั�องจากบัรษัิีที่ฯ มีกระแสำเงินัสำดจากการดำาเนิันังานัเพีื่ยงพื่อทีี่�จะชำาระค่นัเงินักูแ้ละ 

 รองรบััการขยายตวัของสำนิัเช่�อลกูหนีั �

 2)  อตัราดอกเบีั �ยตลาดทีี่�ลดลง จากการปรบััลดลงของอตัราดอกเบีั �ยนัโยบัาย 3 ครั�ง ในัปี 2563 ตน้ัที่นุัเงินักูย่้มระยะสำั�นัของ 

 บัรษัิีที่ฯ จงึคอ่ย ๆ  ปรบััลดลง  นัอกจากนีั� เงินักูย่้มระยะยาวอตัราดอกเบีั �ยสำงูทีี่�ครบักำาหนัดชำาระในัปี 2563 ถึกูกูย่้มที่ดแที่นั 

 บัางสำว่นั ดว้ยอตัราดอกเบีั �ยทีี่�ลดตำ�าลงดว้ยเชน่ักนัั

กำาไรสุทธิ
 บัรษัิีที่ฯ ยงัคงรกัษีาความสำามารถึในัการที่ำากำาไรไดอ้ยา่งดี โดยมีอตัรากำาไรสำทุี่ธิิในัปี 2563 ในัสำดัสำว่นัทีี่�สำงูเที่า่กบััรอ้ยละ 31.8 

แมว้า่ผู้ลกำาไรสำทุี่ธิิของบัรษัิีที่ฯ ในัปี 2563 ปรบััลดลงเหล่อ 4,797.8 ลา้นับัาที่ หรอ่ลดลงรอ้ยละ -8.3  (YOY) จากการลดลงของ 

รายได ้เน่ั�องจากผู้ลกระที่บัจากการลดเพื่ดานัอตัราดอกเบีั �ยรอ้ยละ 3 ในัชว่ง 5 เด่อนัสำดุที่า้ยของปี 2563 ก็ตาม

 • อัต่ราส่ิวนแสิด้งความสิามารถืในกำารทำากำำาไร

 แมว้า่อตัราดอกเบีั �ยและคา่ธิรรมเนีัยมรบััจะถึกูปรบััลดลง  แตบ่ัรษัิีที่ฯ ยงัคงสำามารถึควบัคมุตน้ัที่นุัที่างเงินัไดเ้ป็นัอยา่งดี   

ดงันัั�นั สำว่นัตา่งอตัราดอกเบีั �ยและคา่ธิรรมเนีัยมรบััสำทุี่ธิิยงัคงอยูใ่นัระดบััทีี่�สำงูเพีื่ยงพื่อในัการดำาเนิันัธิรุกิจ ทีี่�จะรองรบััตน้ัที่นุัคา่ใชจ้า่ย

ขายบัรหิารในัการดำาเนิันัธิรุกิจ  หนีั �สำญู และความเสำี�ยงของสำนิัเช่�อทีี่�ไมก่่อใหเ้กิดรายไดที้ี่�อาจปรบััตวัสำงูขึ �นัได้

(หน่วย์ : ลู�านบาท) ป็้ 2562 ป็ ้2563 (TFRS9) ผู้ลูต่่าง อัต่ราเติ่บโต่ (yoy)

ต้นัทุี่นัที่างการเงินั (Finance Cost) 817.8 647.7 (170.1) (20.8%)

หนีั�สำนิัทีี่�มีภาระดอกเบีั �ย (Debt bearing interest) 27,958.8 24,632.9 (3,325.9) (11.9%)

อตัราดอกเบีั �ยจา่ย (Average Cost of Fund) (%) 2.8% 2.5%

อตัราสำว่นัความสำามารถึในัการชำาระดอกเบีั �ย 
(Interest coverage ratio) (time) 9.2 10.9

ป็้ 2562 ป็้ 2563

กำาไรสำุที่ธิิ (ล้านับัาที่) 5,234.3 4,797.8

อัตรากำาไรสุำที่ธิิ (%) 33.9 31.8

อตัราดอกเบีั �ยและคา่ธิรรมเนีัยมรบัั (%)* 25.4 23.8

อตัราดอกเบีั �ยจา่ย (%) 2.8 2.5

สำว่นัตา่งอตัราดอกเบีั �ยและคา่ธิรรมเนีัยมรบััสำทุี่ธิิ (%) 22.6 21.3

* รวมอัตราดอกเบัี้ยรับั ค่าธิรรมเนัียมการใช้สำินัเช่่อและค่าธิรรมเนัียมในัการติดตามที่วงถึาม
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สินทรัพย์รวม

 บัรษัิีที่ฯ มีสำนิัที่รพัื่ยร์วมในัปี 2563 จำานัวนั 54,954.3 ลา้นับัาที่ ลดลงเม่�อเทีี่ยบักบััปี 2562 ทีี่�มีสำนิัที่รพัื่ยร์วมจำานัวนั 55,340.5 
ลา้นับัาที่ หรอ่ลดลงรอ้ยละ -0.7 (YOY) 

 ในัปี 2562 และปี 2563 บัรษัิีที่ฯ มีสำนิัที่รพัื่ยห์มนุัเวียนัจำานัวนั 54,053.5 ลา้นับัาที่ และ 53,133.0 ลา้นับัาที่ ตามลำาดบัั และ

สำนิัที่รพัื่ยไ์มห่มนุัเวียนั 1,287.0 ลา้นับัาที่ และ 1,821.3 ลา้นับัาที่ ตามลำาดบัั โดยมีรายละเอียดของสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�สำ ำาคญัของบัรษัิีที่ฯ ดงันีั �

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม   
 บัรษัิีที่ฯ มียอดลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มสำทุี่ธิิ ในัปี 2562 จำานัวนั 53,600.5 ลา้นับัาที่ และในัปี 2563 จำานัวนั 52,543.3 ลา้นับัาที่ หรอ่

คดิเป็นัอตัราการเติบัโตลดลงรอ้ยละ 2.0 (YOY) โดยยอดลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มสำทุี่ธิินัั�นัคำานัวณมาจากยอดลกูหนีั�คงคา้งตามสำญัญา  

หกัดว้ยรายไดด้อกเบีั �ยรอตดับัญัชีและคา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญู หรอ่ คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดว้ยเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั 

 • กำารวเิคราะหอ์าย้์ของลู้กำหน้�เงนิให�ก้ำ�ย์มื ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2562

ป็ระเภทธิ้รกำิจำ
ป็้ 2562 ป็้ 2563

ลู�านบาท % ลู�านบาท %

สำินัที่รัพื่ย์หมุนัเวียนั 54,053.5 97.7 53,133.0 96.7

สิำนัที่รัพื่ย์ไม่หมุนัเวียนั 1,287.0 2.3 1,821.3 3.3

รวม 55,340.5 100.0 54,954.3 100.0

ต่ารางแสิด้งสิินทรัพย์ร์วม

ลู้กำหน้�ต่ามสัิญญา
สิินเชื่ื�อส่ิวนบ้คคลู สิินเชื่ื�อผู่้อนชื่ำาระ รวม

ลู�านบาท ร�อย์ลูะ ลู�านบาท ร�อย์ลูะ ลู�านบาท ร�อย์ลูะ

Normal 53,294.7 93.6 189.1 99.3 53,483.8 93.6

Current-OD2 2,342.2 4.1 0.8 0.4 2,343.0 4.1

OD3 ขี �นัไป 1,306.7 2.3 0.5 0.3 1,307.2 2.3

ลู้กำหน้�เงนิให�ย์มืรวม 56,943.6 100.0 190.4 100.0 57,134.0 100.0

หกั รายไดด้อกเบีั �ยรอตดับัญัชี - - (10.2) (5.3) (10.2) (0.0)

หกั คา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญู (3,520.9) (6.2) (2.4) (1.3) (3,523.3) (6.2)

ส้ิทธิิ 53,422.7 93.8 177.8 93.4 53,600.5 93.8

ฐานะการเงิน
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 • กำารวเิคราะหล้์ูกำหน้�เงนิให�ก้ำ�ย์มืต่ามป็ระเภทกำารจำดั้ชัื่�น ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2563

ลู้กำหน้�ต่ามสัิญญา
สิินเชื่ื�อส่ิวนบ้คคลู สิินเชื่ื�อผู่้อนชื่ำาระ รวม

ลู�านบาท ร�อย์ลูะ ลู�านบาท ร�อย์ลูะ ลู�านบาท ร�อย์ลูะ

Stage 1 54,053.0 93.8 183.7 99.4 54,236.7 93.8

Stage 2 1,399.5 2.4 0.5 0.3 14.00.0 2.4

Stage 3 2,167.1 3.8 0.7 0.4 2,167.8 3.8

ลู้กำหน้�เงนิให�ย์มืรวม 57,619.6 100.0 184.9 100.0 57,804.5 100.0

หกั รายไดด้อกเบีั �ยรอตดับัญัชี - - (8.4) (4.5) (8.4) (0.0)

หกั คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติ (5,251.5) (9.1) (1.3) (0.7) (5,252.8) (9.1)

ส้ิทธิิ 52,368.1 90.9 175.2 94.8 52,543.3 90.9

(หน่วย์ : ลู�านบาท)

ค่าเผู้ื�อผู้ลูขาด้ท้นด้�านเครด้ติ่คาด้ว่าจำะเกำดิ้ข้�น

ค่าเผู้ื�อหน้�
สิงสัิย์จำะส้ิญ

รวม
ค่าเผู้ื�อผู้ลูขาด้ทน้
ด้�านเครด้ติ่คาด้ว่า
จำะเกำดิ้ข้�นใน 12 
เด้อืนข�างหน�า 

(ชื่นิด้ 1)

ค่าเผู้ื�อผู้ลูขาด้ทน้
ด้�านเครด้ติ่คาด้ว่า
จำะเกำดิ้ข้�นต่ลูอด้

อาย้์ของเครื�องมอื
ทางกำารเงนิ  

- ไม่มก้ำารด้�อย์ค่า
ด้�านเครด้ติ่ 
(ชื่นิด้ 2)

ค่าเผู้ื�อผู้ลูขาด้ทน้
ด้�านเครด้ติ่คาด้ว่า
จำะเกำดิ้ข้�นต่ลูอด้

อาย้์ของเครื�องมอื
ทางกำารเงนิ  

- มก้ำารด้�อย์ค่า
ด้�านเครด้ติ่  
(ชื่นิด้ 3)

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2562 - - - 3,523.3 3,523.3

ผู้ลกระที่บัจากการนัำา IFRS9 มาถ่ึอปฏิิบัตัิ 2,440.3 740.5 1,118.8 (3,523.3) 776.3

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 1 มกำราคม 2563 2,440.3 740.5 1,118.8 - 4,299.6

การเปลี�ยนัแปลงทีี่�เกิดจากการเปลี�ยนัการจดัชั�นั (733.9) (1,864.5) 2,598.4 - 0.0

สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัใหมที่ี่�เกิดขึ �นัหรอ่ซ่ี �อมา 227.9 - - - 227.9

การเปลี�ยนัแปลงทีี่�เกิดจากการวดัมลูคา่เผู่้�อผู้ล

ขาดที่นุัใหม่
780.2 1,954.7 867.1 - 3,602.0

สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�ถึกูตดัรายการ (56.8) (5.3) (2.6) - (64.8)

สำว่นัทีี่�ตดัออกจากบัญัชี (31.3) (43.4) (2,737.2) - (2,811.9)

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2563 2,626.4 782.0 1,844.5 - 5,252.8

 บัรษัิีที่ฯ มีลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มแบัง่เป็นัลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มตามสำญัญาสำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนั และลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มตามสำญัญา 

สำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ ซีึ�งจะเหน็ัไดว้า่ บัรษัิีที่ฯ มียอดลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มจากธิรุกิจสำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนัเป็นัเก่อบัที่ั�งหมดของธิรุกิจสำนิัเช่�อ

ของบัรษัิีที่ฯ

 • กำารเป็ลู้�ย์นแป็ลูงค่าเผู้ื�อผู้ลูขาด้ทน้ด้�านเครด้ติ่ท้�คาด้ว่าจำะเกำดิ้ข้�น ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2563

 แมว้า่ ลกูหนีั �เงินัใหกู้ย่้มรวมก่อนัหกัคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติในัปี 2563 สำงูกวา่ ปี 2562 ก็ตาม แตห่ากพิื่จารณาถึงึจำานัวนั

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มสำทุี่ธิิกลบััพื่บัวา่ลดลง กลา่วค่อ ปี 2562 ยอดลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มสำทุี่ธิิมีจำานัวนั 53,600.5 ลา้นับัาที่ ในัปี 2563 ลดลง

เหล่อจำานัวนั 52,543.3 ลา้นับัาที่  เน่ั�องจากการตั�งคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัทีี่�เพิื่�มขึ �นัจากปี 2562 จำานัวนั 

1,729.5 ลา้นับัาที่ หรอ่คดิเป็นัเพิื่�มขึ �นัรอ้ยละ 49.1 (YOY) 
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 ปัจจยัทีี่�ที่ ำาใหค้า่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัเพิื่�มขึ �นั ค่อ

 1)  การมีผู้ลบังัคบััใชข้องมาตรฐานัรายงานัที่างการเงินัฉบับััทีี่� 9 (TFRS 9) โดย ณ วนััทีี่�เริ�มตน้ัการใชใ้นัวนััทีี่� 1 มกราคม 2563  

 บัรษัิีที่ฯ ตั�งคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัเพิื่�มขึ �นัจำานัวนั 776.3 ลา้นับัาที่

 2)  บัรษัิีที่ฯ ตั�งคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัเพิื่�มขึ �นัในัระหวา่งปี 2563 จำานัวนั 953.2 ลา้นับัาที่ ซีึ�งเป็นัจำานัวนั 

 ทีี่�คอ่นัขา้งสำงูกวา่การดำาเนิันัธิรุกิจปกต ิ สำ่บัเน่ั�องมาจากทีี่�บัรษัิีที่ฯ ใหก้ารตอบัรบัันัโยบัายภาครฐัในัการใหค้วามชว่ยเหล่อ 

 ลกูหนีั�ทีี่�ไดร้บััผู้ลกระที่บั COVID-19 ไมใ่หเ้ล่�อนัชั�นัเป็นั NPL เรว็เกินัไปตามแนัวที่างของธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย โดย 

 บัรษัิีที่ฯ ใหค้วามชว่ยเหล่อดว้ยการพื่กัชำาระหนีั�เงินัและดอกเบีั �ยลกูคา้ เป็นัระยะเวลา 3 เด่อนั ตั�งแตเ่ด่อนัพื่ฤษีภาคม ถึงึ 

 เด่อนักรกฎาคม 2563 โดยลกูหนีั�ยงัคงจดัชั�นัทีี่�สำถึานัะเดมิ  

 • อัต่ราส่ิวนค้ณภาพสิินทรัพย์์

 คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัตอ่ NPL (NPL Coverage Ratio) ในัปี 2563 ยงัอยูใ่นัระดบััสำงูทีี่�รอ้ยละ 242.3 

เพีื่ยงพื่อในัของการตั�งสำ ำารองเพ่ื่�อรองรบััความเสำี�ยงของหนีั� NPL

หนี้สิน

 ในัปี 2562 และปี 2563 บัรษัิีที่ฯ มียอดหนีั�สำนิัรวมจำานัวนั 29,524.9 ลา้นับัาที่ ลดลงเป็นั 26,645.4 ลา้นับัาที่ ในัปี 2563 คดิเป็นั

อตัราการลดลงรอ้ยละ 9.8 (YOY)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 บัรษัิีที่ฯ ใชแ้หลง่เงินักูท้ี่ั�งระยะสำั�นัและระยะยาว จากสำถึาบันััการเงินั ตั�วแลกเงินั และหุน้ักู ้ณ. 31 ธินััวาคม 2563 สำดัสำว่นัเงินั 

กูย่้มระยะสำั�นัตอ่เงินักูย่้มระยะยาว มีอตัรารอ้ยละ 48.1 ตอ่รอ้ยละ 51.9 มีการเปลี�ยนัแปลงจากปี 2562 ทีี่�อตัรารอ้ยละ 41.6 ตอ่ 

รอ้ยละ 58.4 รายละเอียดเงินักูย่้ม ดงัตารางดา้นัลา่งนีั � 

ป็้ 2562 ป็้ 2563 
(TFRS9)

NPL ตอ่ใหเ้งินัสำนิัเช่�อรวม (%) 2.3% 3.8%

คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัตอ่เงินัใหส้ำนิัเช่�อรวม (%) 6.2% 9.1%

คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัตอ่ NPL (%) 269.5% 242.3%

ป็้ 2562 ป็้ 2563 (TFRS9)
ผู้ลูต่่าง

อัต่ราเต่ิบโต่ 

(yoy)ลู�านบาท ร�อย์ลูะ ลู�านบาท ร�อย์ลูะ

เงินักูย่้มระยะสำั�นั* 11,617.9 41.6 11,854.1 48.1 236.2 2.0

เงินักูย่้มระยะยาว 16,340.9 58.4 12,778.8 51.9 (3,562.1) (21.8)

รวม 27,958.8 100.0 24,632.9 100.0 (3,325.9) (11.9)

* รวมเงินักู้ย่มระยะยาวและหุ้นักู้ที่ี่ถึึงกำาหนัดชำาระภายในัหนัึ่งปี หากรวมหนัี้สำินัตามสำัญญาเช่า ณ ปี 2563 หนัี้สำินัที่ี่มีภาระดอกเบัี้ยจะเที่่ากับั 24,850.5 ล้านับัาที่
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 • กำารเป็ลู้�ย์นแป็ลูงในหน้�สิินท้�เกำดิ้จำากำกำจิำกำรรมจำดั้หาเงนิ

(หน่วย์ : ลู�านบาท)
เงนิก้ำ�ระย์ะสัิ�น 

จำากำสิถืาบนักำารเงนิ
เงนิก้ำ�ระย์ะย์าว 

จำากำสิถืาบนักำารเงนิ
หน้�ก้ำ� รวม

ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2562 4,163.2 9,666.6 14,129.0 27,958.8

ผู้ลกระที่บัจากการนัำา TFRS9 มาใชเ้ป็นัครั�งแรก - (196.6) (78.0) (274.6)

ณ วันท้� 1 มกำราคม 2563 4,163.2 9,470.0 14,051.0 27,684.2

กำารเป็ลู้�ย์นแป็ลูงในกำระแสิเงนิสิด้

เงินัสำดรับัจากเงินักู้ย่ม 37,967.0 2,200.0 1,500.0 41,667.0

เงินัสำดจ่ายคนัเงินักู้ย่ม (37,482.1) (3,317.6) (4,139.6) (44,939.3)

กำารเป็ลู้�ย์นแป็ลูงท้�ไม่ใช่ื่เงนิสิด้

ผู้ลตา่งจากการแปลงคา่เงินัตราตา่งประเที่ศ - 137.1 78.0 215.1

คา่ธิรรมเนีัยมในัการออกหนัา้และเงินักูย่้มรอตดับัญัชี 0.5 0.7 4.7 5.8

ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2563 4,648.6 8,490.2 11,494.0 24,632.9

 ในัปี 2563 เงินักูย่้มทีี่�มีภาระดอกเบีั �ยของบัรษัิีที่ฯ ลดลง โดยมีปัจจยัจาก

 การชำาระค่นัหนีั�เงินัตน้ัของหุน้ักูแ้ละเงินักูย่้มสำถึาบันััการเงินัระยะยาวรวมมากกวา่ 3,000 ลา้นับัาที่  เน่ั�องจากบัรษัิีที่ฯ มีกำาไร
จากการดำาเนิันังานัเพีื่ยงพื่อทีี่�จะชำาระค่นัเงินักูแ้ละรองรบััการขยายตวัของสำนิัเช่�อลกูหนีั �  โดยแผู้นัการลดยอดเงินักูโ้ดยการชำาระค่นั
เงินักูร้ะยะยาวจะยงัคงดำาเนิันัการตอ่เน่ั�องในัปี 2564 

 จากปัจจยัขา้งตน้ัสำง่ผู้ลให ้ณ 31 ธินััวาคม 2563 เงินักูย่้มทีี่�มีภาระดอกเบีั �ยรวมของบัรษัิีที่ฯ ลดลงจำานัวนั 3,325.9 ลา้นับัาที่ 
หรอ่คดิเป็นัอตัราลดลงรอ้ยละ -11.9 (YOY)  อยา่งไรก็ดี กรณีหากบัรษัิีที่ฯ มีการเขา้ที่ำาธิรุกรรมกูย่้มเงินัระยะยาวทีี่�เป็นัสำกลุเงินัตรา
ตา่งประเที่ศ และ/หรอ่อตัราดอกเบีั �ยลอยตวั  บัรษัิีที่ฯ ยงัคงยดึนัโยบัายการใชเ้คร่�องม่อที่างการเงินัทีี่�เป็นัตราสำารอนัพุื่นััธิท์ี่างการเงินั 
ไมว่า่จะเป็นั สำญัญาแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินัตราตา่งประเที่ศและอตัราดอกเบีั �ย (Cross Currency Swap Agreement) และ สำญัญา 
แลกเปลี�ยนัอตัราดอกเบีั �ย (Interest Rate Swap Agreement)  เพ่ื่�อปอ้งกนััความเสำี�ยงที่ั�งจำานัวนัของหนีั�สำนิัที่างการเงินัทีี่�เกิดจาก
ความผู้นััผู้วนัของอตัราแลกเปลี�ยนัเงินัตราตา่งประเที่ศและดอกเบีั �ยลอยตวั 

 ในัการเขา้ที่ำาสำญัญาเงินักูย่้มและการออกและเสำนัอขายตราสำารหนีั�ทีี่�ผู้า่นัมา  ไมมี่ขอ้กำาหนัดใหบ้ัรษัิีที่ฯ ตอ้งดำารงอตัราสำว่นั
ที่างการเงินัแตอ่ยา่งใด

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำว่นัของผูู้ถ่้ึอหุน้ัในัปี 2563 เพิื่�มขึ �นัเป็นั 28,308.8 ลา้นับัาที่ จาก 25,815.7 ลา้นับัาที่ ในัปี 2562 ลา้นับัาที่ หรอ่เติบัโตรอ้ยละ 
9.7 (YOY)  โดย ณ 31 ธินััวาคม 2563 บัรษัิีที่ฯ มีที่นุัจดที่ะเบีัยนัและชำาระแลว้เที่า่กบัั 6,000.0 ลา้นับัาที่ และมีกำาไรสำะสำมเที่า่กบัั 
21,708.8 ลา้นับัาที่ อตัราสำว่นัหนีั�สำนิัตอ่สำว่นัของผูู้ถ่้ึอหุน้ัในัปี 2562 เที่า่กบัั 1.1 เที่า่ ลดลงเป็นั 0.9 เที่า่ในัปี 2563 โดยอตัราสำว่นัหนีั�
สำนิัตอ่สำว่นัของผูู้ถ่้ึอหุน้ัมีแนัวโนัม้ลดลงอยา่งตอ่เน่ั�อง จากผู้ลการดำาเนิันังานัทีี่�ดี

กระแสเงินสดในการหมุนเวียน
 แหลง่ทีี่�มาของกระแสำเงินัสำดหลกัในัธิรุกิจของบัรษัิีที่ฯ มาจากเงินัสำดรบััจากการชำาระหนีั�ตามงวดชำาระของลกูคา้และการกูย่้ม
จากสำถึาบันััการเงินัและการออกหุน้ักู ้ ซีึ�งบัรษัิีที่ฯ ไดใ้ชก้ระแสำเงินัสำดทีี่�ไดม้าดงักลา่วในัการชำาระค่นัเงินักูย่้มและคา่ใชจ้า่ยที่าง 
การเงินั รวมถึงึคา่ใชจ้า่ยในัการดำาเนิันังานัและบัรหิารตา่ง ๆ  ในัปี 2562 เงินัสำดทีี่�ใชใ้นักิจกรรมตา่ง ๆ ลดลงจำานัวนั 330.4 ลา้นับัาที่ 
และเพิื่�มขึ �นัจำานัวนั 131.7 ลา้นับัาที่ ในัปี 2563
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ปัจจัยความเสี่ยง 2563

1. ความเสี่ยงจากการสูญเสียโอกาสในการได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

 การแขง่ขนััทีี่�เขม้ขน้ัในัธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลจากหลาก

หลายสำถึาบันัั อาทิี่ ธินัาคารพื่าณิชย ์สำถึาบันััการเงินั และผูู้ใ้ห้

บัรกิารทีี่�มิใชส่ำถึาบันััการเงินั ก่อใหเ้กิดการสำรา้งสำรรคที์ี่�มีความ

สำำาคญัอยา่งยิ�งตอ่การวางแผู้นักลยทุี่ธิแ์ละความสำามารถึในัการ

แขง่ขนัั โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง เกี�ยวกบััการบัรโิภคและการตลาด ดงั

นัั�นั บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) จำาเป็นัตอ้งรวบัรวมและ

วิเคราะหข์อ้มลูอยา่งเพีื่ยงพื่อและมีประสำทิี่ธิิภาพื่ เพ่ื่�อใหส้ำามารถึ

พื่ฒันัาการดำาเนิันัธิรุกิจไดอ้ยา่งตอ่เน่ั�องและสำอดคลอ้งกบััความ

ตอ้งการลกูคา้

 สำ ำาหรบััการบัรหิารความเสำี�ยงเร่�องนีั � บัรษัิีที่ไดจ้ดัใหมี้การที่ำา

แบับัสำำารวจพื่ฤตกิรรมและความตอ้งการของผูู้บ้ัรโิภคทีี่�เป็นักลุม่

เปา้หมายของบัรษัิีที่ และดำาเนิันักิจกรรมการตลาดตา่ง ๆ  จากผู้ล

การสำำารวจ นัอกจากนีั� บัรษัิีที่ไดจ้ดัใหมี้การรบััขอ้เสำนัอแนัะจาก

ลกูคา้อยา่งสำมำ�าเสำมอ รวมที่ั�งตดิตามความเคล่�อนัไหวดา้นัการ

ตลาด อาทิี่ ความเคล่�อนัไหวของคูแ่ขง่ การปรบััแปลงของพื่ฤตกิรรม

ผูู้บ้ัรโิภค และปัจจยัอ่�นั ๆ  ทีี่�อาจสำง่ผู้ลกระที่บัตอ่ธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นั

บัคุคล และเพ่ื่�อเป็นัการสำรา้งความเขม้แข็งในัความสำามารถึที่างการ

แขง่ขนัั  ฝ่ึายวางแผู้นัธิรุกิจ และฝ่ึายแผู้นังานัและประสำานังานั

องคก์รไดร้บััมอบัหมายใหร้ายงานัขอ้มลูดงักลา่วแก่คณะผูู้บ้ัรหิาร 

และฝ่ึายงานัทีี่�รบััผิู้ดชอบั

2. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทพึ่งพาธุรกิจสินเชื่อ
หมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่

 บัรษัิีที่ไดร้บััใบัอนัญุาตจากกระที่รวงการคลงั เพ่ื่�อประกอบั

ธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลภายใตก้ารกำากบัั โดยอนัญุาตใหบ้ัรษัิีที่

ดำาเนิันัธิรุกิจสำนิัเช่�อรายยอ่ย ซีึ�งประกอบัดว้ย (1) สำนิัเช่�อหมนุัเวียนั 

(2) สำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ อยา่งไรก็ตาม รายไดร้บััสำว่นัใหญ่กวา่ 99% 

มาจากสำนิัเช่�อหมนุัเวียนั ภายใตส้ำภาวการณที์ี่�วา่บัรษัิีที่ตอ้งพื่ึ�งพื่า

ธิรุกิจสำนิัเช่�อหมนุัเวียนัเป็นัสำว่นัใหญ่ ที่ำาใหก้ารเปลี�ยนัแปลงจาก

ปัจจยัการแขง่ขนััที่างธิรุกิจ อาทิี่ ความลา้สำมยัของคณุภาพื่การ

ใหบ้ัรกิาร และการที่ดแที่นัของผู้ลติภณัฑ์ห์รอ่บัรกิาร อาจสำรา้ง

ผู้ลกระที่บัตอ่การเตบิัโตของรายไดใ้นัที่า้ยทีี่�สำดุ

 อยา่งไรก็ตาม บัรษัิีที่มุง่มั�นัทีี่�จะพื่ฒันัาบัรกิารอยา่งตอ่เน่ั�อง 

โดยกำาหนัดนัโยบัายการบัรหิารจดัการทีี่�มุง่เนัน้ัการสำรา้งแบัรนัด์

ผู้า่นักลยทุี่ธิท์ี่างการตลาดทีี่�หลากหลาย นัอกจากนีั� บัรษัิีที่ยงัมอง

หาโอกาสำในัการสำรา้งสำรรคผ์ู้ลติภณัฑ์แ์ละบัรกิารใหม ่ๆ  แคมเปญ

สำง่เสำรมิการขายทีี่�หลากหลาย และการจดัแสำดงนิัที่รรศการในัรูป

แบับัตา่ง ๆ ตามเวลาและโอกาสำ รวมถึงึการขยายเครอ่ขา่ยการ

ใหบ้ัรกิารไปที่ั�วประเที่ศ และการตดิตามคณุภาพื่ลกูหนีั�อยา่ง

สำมำ�าเสำมอ เป็นัตน้ั

3. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย

 บัรษัิีที่ดำาเนิันัธิรุกิจสำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภค ซีึ�งถ่ึอวา่เป็นัหนัึ�งในั

ธิรุกิจทีี่�มีบัที่บัาที่สำำาคญัตอ่เศรษีฐกิจระดบััจลุภาค หากประเที่ศไที่ย

เผู้ชิญกบััภาวะเศรษีฐกิจถึดถึอย การใชจ้า่ยของผูู้บ้ัรโิภคก็จะลด

ลงตามไปดว้ย และอาจสำง่ผู้ลใหค้วามตอ้งการสำนิัเช่�อหมนุัเวียนั

ลดลง และที่า้ยทีี่�สำดุ อาจสำง่ผู้ลกระที่บัตอ่การเตบิัโตในัภาคธิรุกิจ

การเงินั

 บัรษัิีที่ตระหนักัถึงึความเสำี�ยงจากสำภาวะเศรษีฐกิจดงัทีี่�กลา่ว

มาขา้งตน้ั จงึไดมี้การจดัใหมี้การ รายงานัสำภาวการณแ์ละแนัว

โนัม้ที่างเศรษีฐกิจตอ่คณะผูู้บ้ัรหิารฯ รายไตรมาสำเป็นัอยา่งนัอ้ย 

รายงานัดงักลา่วครอบัคลมุการวิเคราะหเ์ศรษีฐกิจมหภาคและ

จลุภาค ไดแ้ก่ แนัวโนัม้เศรษีฐกิจ สำถึานัการณท์ี่างการเม่อง ระดบัั

หนีั�ภาคครวัเรอ่นั การเคล่�อนัไหวของธิรุกิจสำนิัเช่�อรายยอ่ย ตลาด

ที่นุัและตลาดเงินั เป็นัตน้ั การรายงานัดงักลา่วจะที่ำาใหบ้ัรษัิีที่

สำามารถึปรบััการจดักิจกรรมและการดำาเนิันัธิรุกิจไดอ้ยา่งมี

ประสำทิี่ธิิภาพื่ และสำอดคลอ้งกบััความเปลี�ยนัแปลงของเศรษีฐกิจ

อยา่งเหมาะสำมและที่นััที่ว่งทีี่

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

 การเปลี�ยนัแปลงนัโยบัายของภาครฐั (อาทิี่ มาตรการการก

ระตุน้ัเศรษีฐกิจ เชน่ั การเพิื่�มการใชจ้า่ยภาครฐั การลดภาษีี การ

เพิื่�มอตัราดอกเบีั �ยนัโยบัาย ฯลฯ) 

 จากความเสำี�ยงทีี่�กลา่วมาขา้งตน้ั บัรษัิีที่ใหค้วามสำำาคญัตอ่

การดแูลและเสำรมิสำรา้งการควบัคมุคณุภาพื่พื่อรต์สำนิัเช่�ออยา่งตอ่

เน่ั�อง โดยมีกระบัวนัการการพิื่จารณาวงเงินัสำนิัเช่�อทีี่�รดักมุและนัา่

เช่�อถ่ึอ มีการประเมินัและตรวจสำอบัเป็นัประจำาเพ่ื่�อใหม้ั�นัใจวา่มี

กระบัวนัการควบัคมุทีี่�เพีื่ยงพื่อ อีกที่ั�ง บัรษัิีที่ไดม้อบัหมายใหส้ำ ำานักั

กำากบััธิรุกิจองคก์รตดิตามการเปลี�ยนัแปลงดา้นักฎหมายและขอ้

บังัคบััทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััธิรุกิจและนัำาใชข้อ้มลูเพ่ื่�อวิเคราะหผ์ู้ลกระที่บั

ตอ่กลยทุี่ธิแ์ละการดำาเนิันังานัของบัรษัิีที่ผู้ลจากการวิเคราะหจ์ะ

มีการรายงานัอยา่งสำมำ�าเสำมอตอ่คณะผูู้บ้ัรหิารและฝ่ึายงานัทีี่�

เกี�ยวขอ้ง เพ่ื่�อใหส้ำามารถึปรบััเปลี�ยนักลยทุี่ธิห์รอ่การดำาเนิันัธิรุกิจ

อยา่งที่นััที่ว่งทีี่ และเพ่ื่�อใหส้ำามารถึปฏิิบัตัติามนัโยบัายภาครฐัได้

อยา่งเหมาะสำมและที่นััเวลา

ปัจจยัความเสำี�ยงทีี่�อาจเกิดขึ �นัและสำง่ผู้ลกระที่บัตอ่การดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่ สำามารถึสำรุปไดด้งันีั �
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5. ความเสี่ยงจากภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

 การดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่จำาเป็นัทีี่�จะตอ้งปฏิิบัตัติาม

กฎหมายและขอ้บังัคบััจากที่างภาครฐั โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งตาม

ระเบีัยบัและกฎเกณฑ์ข์องธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย ถึงึแมว้า่บัรษัิีที่

จะมีการปฏิิบัตัติามกฎหมายและขอ้บังัคบััทีี่�เกี�ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

บัรษัิีที่ยงัคงตระหนักัถึงึความเสำี�ยงจากการรอ้งเรยีนัเกี�ยวกบััการ

ดำาเนิันัธิรุกิจทีี่�ไมส่ำมเหตสุำมผู้ล ขา่วเชิงลบั หรอ่ความคิดเหน็ัจาก

สำ่�อมวลชนั สำงัคมออนัไลนั ์และแหลง่ขอ้มลูอ่�นั ๆ  ทีี่�อาจสำรา้งความ

เสำียหายตอ่ภาพื่ลกัษีณแ์ละช่�อเสำียงของบัรษัิีที่ได้

 ดงันัั�นั บัรษัิีที่จงึสำ่�อสำารประชาสำมัพื่นััธิใ์นัรูปแบับัตา่ง ๆ  เพ่ื่�อ

สำรา้งความเขา้ใจทีี่�ชดัเจนัตอ่ลกูคา้ในัสำิ�งทีี่�บัรษัิีที่ดำาเนิันัการอยู ่ 

รวมที่ั�งด ำาเนิันักิจกรรมเพ่ื่�อสำงัคมหลากหลายดา้นั เพ่ื่�อสำรา้งความ

สำมัพื่นััธิอ์นััดี และแสำดงถึงึความมุง่มั�นัของบัรษัิีที่อยา่งแที่จ้รงิ 

นัอกจากนีั� บัรษัิีที่ไดจ้ดัที่ำากฎระเบีัยบั ขอ้บังัคบัั และคูม่่อปฏิิบัตัิ

งานั เพ่ื่�อการบัรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีนัและขอ้เสำนัอแนัะของลกูคา้

อยา่งเหมาะสำม โดยมอบัหมายใหฝ่้ึายลกูคา้สำมัพื่นััธิเ์ป็นัศนูัยก์ลาง

ในัการบัรหิารจดัการเร่�องดงักลา่ว  บัรษัิีที่มีระบับัและเคร่�องม่อ

ตรวจสำอบัตดิตามทีี่�สำามารถึคน้ัหาเหตกุารณน์ัา่สำงสำยัและปอ้งกนัั

การที่จุรติทีี่�มีประสำทิี่ธิิภาพื่ 

6. ความเสี่ยงจากความยากลำาบากในการสรรหาและ
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

 ตามนัโยบัายการบัรหิารจดัการ “เรามุง่มั�นัทีี่�จะเป็นัผูู้ท้ี่าง

ดา้นัธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคล และนัำา Umay+ ไปสำูแ่บัรนัดที์ี่�มีผูู้้

เล่อกใชม้ากทีี่�สำดุ ดว้ยบัรกิารทีี่�ลกูคา้ไดร้บััความพื่งึพื่อใจสำงูสำดุ” 

อีกที่ั�งยงัมุง่เนัน้ัไปทีี่�ความสำำาคญัของพื่นักังานั ซีึ�งถ่ึอหนัึ�งในัปัจจยั

ทีี่�มีคณุคา่และสำำาคญัอยา่งยิ�งตอ่ความสำำาเรจ็ที่างธิรุกิจ ดงันัั�นัในั

การเพิื่�มขีดความสำามารถึที่างการแขง่ขนััและความพื่รอ้มทีี่�จะ

เติบัโต บัรษัิีที่จงึมีการพื่ฒันัาระบับัที่รพัื่ยากรมนัษุียที์ี่�มีเสำถีึยรภาพื่ 

และการสำรา้งแรงจงูใจในัการที่ำางานัอยา่งเพีื่ยงพื่อ นัอกจากนีั� 

บัรษัิีที่มีแผู้นัรองรบััและปอ้งกนััปัญหาการขาดแคลนัพื่นักังานัทีี่�

มีศกัยภาพื่อยา่งเหมาะสำม ปัจจบุันัันีั � สำถึานัการณก์ารแขง่ขนััของ

ธิรุกิจสำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภคมีแนัวโนัม้สำงูขึ �นัเร่�อย ๆ สำง่ผู้ลใหค้วาม

ตอ้งการที่างดา้นับัคุลากรจากที่างสำถึาบันััการเงินัมีสำงูขึ �นั และ

อาจสำง่ผู้ลตอ่ความยากลำาบัากในัการสำรรหาบัคุลากรทีี่�อาจกระที่บั

ตอ่ความสำำาเรจ็ในัการดำาเนิันัธิรุกิจได้

 บัรษัิีที่ตระหนักัและตั�งใจทีี่�จะบัรรเที่าความเสำี�ยงนีั � ดว้ยวิธีิ

การตา่ง ๆ เชน่ั การเพิื่�มโอกาสำในัการคดัเล่อกบัคุลากรโดยการ

สำรรหาบัคุลากรในัที่อ้งถิึ�นั การใชบ้ัรษัิีที่จดัหางานัทีี่�มีความเชี�ยวชาญ 

การปรบััปรุงสำวสัำดกิารขั�นัพ่ื่ �นัฐานั และโปรแกรมการมีสำว่นัรว่ม

ตามนัโยบัายการบัรหิารจดัการ ทีี่�มุง่สำรา้งแรงจงูใจในัทีี่�ที่ำางานั 

รวมถึงึการสำรา้งความเป็นักนััเองในัสำถึานัทีี่�ที่ ำางานั บัรษัิีที่ไดพ้ื่ฒันัา

รูปแบับัการบัรหิารจดัการที่รพัื่ยากรบัคุคล ผู้า่นักลไกการพื่ฒันัา

ความกา้วหนัา้ในัสำายอาชีพื่ ดว้ยการกำาหนัดความสำามารถึเพ่ื่�อ

เพิื่�มประสำทิี่ธิิภาพื่ในัการที่ำางานัและความรบััผิู้ดชอบั นัอกจากนีั� 

บัรษัิีที่ยงัมีการดำาเนิันัการสำำารวจความผู้กูพื่นััของพื่นักังานัทีี่�มีตอ่

บัรษัิีที่เป็นัประจำาที่กุ 3 ปี

7. ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์หรือการหยุด
ชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เน่ั�องจากการดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่ตอ้งพื่ึ�งพื่าเครอ่ขา่ย

คอมพิื่วเตอร ์และระบับัเที่คโนัโลยีสำารสำนัเที่ศทีี่�จดัเก็บัขอ้มลูทีี่�

จ ำาเป็นัตอ่การดำาเนิันัธิรุกิจและขอ้มลูของลกูคา้ การโจมตีที่าง

ไซีเบัอรอ์าจนัำาไปสำูก่ารรั�วไหลของขอ้มลูทีี่�เป็นัความลบัั ซีึ�งจะสำง่

ผู้ลดา้นัลบัตอ่ช่�อเสำียงบัรษัิีที่และการหยดุชะงกัของระบับัเที่คโนัโลยี

สำารสำนัเที่ศทีี่�สำ ำาคญัของบัรษัิีที่ซีึ�งอาจสำง่ผู้ลกระที่บัตอ่ความตอ่

เน่ั�องในัการดำาเนิันัธิรุกิจและความพื่งึพื่อใจของลกูคา้ในัที่า้ยทีี่�สำดุ

 การตระหนักัถึงึการรกัษีาความลบััและความเป็นัสำว่นัตวั

ของขอ้มลูลกูคา้นัั�นั บัรษัิีที่ไดด้ ำาเนิันัการสำรา้งระบับัรกัษีาความ

ปลอดภยัระดบััสำงู  และจดัใหมี้การที่ดสำอบัการโจมตีที่างไซีเบัอร์

หลากหลายรูปแบับั มีกระบัวนัการตรวจสำอบัประจำาวนััเพ่ื่�อปอ้งกนัั

ความความเสำี�ยงที่างดา้นักายภาพื่ทีี่�อาจจะเกิดขึ �นัได ้อีกที่ั�งบัรษัิีที่

ไดจ้ดัตั�งศนูัยส์ำ ำารองในัพ่ื่�นัทีี่�ทีี่�แตกตา่งกนัั เพ่ื่�อใหม้ั�นัใจไดว้า่

กระบัวนัการที่างธิรุกิจทีี่�สำ ำาคญัที่ั�งหมด สำามารถึดำาเนิันัไปไดอ้ยา่ง

ราบัร่�นัโดยไมมี่ผู้ลกระที่บัใด ๆ 

8. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ

 การดำาเนิันัธิรุกิจอาจไดร้บััผู้ลกระที่บัจากสำถึานัการณภ์ายนัอก

ทีี่�ไมค่าดคดิ เชน่ั ภยัพิื่บัตัิที่างธิรรมชาต ิภยัพิื่บัตัทีิี่�เกิดจากมนัษุีย ์

และภยัพิื่บัตัิดา้นัเที่คนิัค ทีี่�สำรา้งความเสำียหายตอ่ที่รพัื่ยส์ำนิัของ   

บัรษัิีที่ได ้ความเสำี�ยงตามทีี่�กลา่วมาขา้งตน้ัอาจสำง่ผู้ลกระที่บัรุนัแรง

ตอ่การใหบ้ัรกิาร และอาจที่ำาใหท้ี่รพัื่ยส์ำนิัของบัรษัิีที่เสำียหาย โดย

ผู้ลทีี่�ตามมาอาจที่ำาใหส้ำถึานัะที่างการเงินัและการดำาเนิันังานัของ

บัรษัิีที่ไดร้บััผู้ละกระที่บัที่างดา้นัลบัได้

 บัรษัิีที่มีมาตรการรองรบััความเสำี�ยงจากความเสำียหายทีี่�เกี�ยว

เน่ั�องกบััการหยดุชะงกัที่างธิรุกิจ โดยมีการจดัที่ำานัโยบัายการ

บัรหิารความตอ่เน่ั�องที่างธิรุกิจเพ่ื่�อเป็นัแนัวที่างในัการปฏิิบัตังิานั

ตามทีี่�ไดร้ะบัไุวเ้ม่�อมีเหตกุารณฉ์กุเฉินัเกิดขึ �นั บัรษัิีที่จดัที่ำาแผู้นั

ความตอ่เน่ั�องในัการดำาเนิันัธิรุกิจ ซีึ�งกำาหนัดแผู้นัการปฏิิบัตังิานั

ทีี่�สำ ำาคญั เพ่ื่�อใหม้ั�นัใจวา่กระบัวนัการที่างธิรุกิจทีี่�สำ ำาคญัที่ั�งหมด

จะสำามารถึดำาเนิันัการไดโ้ดยไมห่ยดุชะงกั ลา่ชา้ ซีึ�งอาจนัำาไปสำู่

ความเสำียหาย ความสำญูเสำีย หรอ่จากวิกฤติตา่ง ๆ ทีี่�ที่ ำาใหบ้ัรษัิีที่

ไมส่ำามารถึดำาเนิันัธิรุกิจไดต้ามปกต ินัอกจากนีั�บัรษัิีที่มีโครงการ

ใหค้วามชว่ยเหล่อบัรรเที่าสำาธิารณภยัสำำาหรบััลกูคา้ทีี่�ไดร้บััผู้ลก

ระที่บัจากภยัพิื่บัตัิที่างธิรรมชาตติามความเหมาะสำม
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9. ความเสี่ยงจากการลดลงของคุณภาพลูกหนี้

 ธิรุกิจสำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภค โดยปกติจะเกี�ยวขอ้งกบััผูู้บ้ัรโิภค

จำานัวนัมาก ดงันัั�นั บัรษัิีที่จงึมีความเสำี�ยงทีี่�เกิดจากภาวะเศรษีฐกิจ

ถึดถึอย การเลกิจา้งงานั ภยัพิื่บัตัทีิี่�อาจสำง่ผู้ลกระที่บัโดยตรงตอ่

ความสำามารถึในัการชำาระหนีั�ของลกูคา้ อยา่งไรก็ตาม บัรษัิีที่มี

การตดิตามสำถึานัการณแ์ละพื่ฤตกิรรมของลกูคา้อยา่งสำมำ�าเสำมอ 

และมีการที่บัที่วนัเกณฑ์ก์ารพิื่จารณาสำนิัเช่�อเป็นัประจำา ใหเ้ป็นั

ปัจจบุันััอยูเ่สำมอ เพ่ื่�อเพิื่�มคณุภาพื่ของสำนิัเช่�อทีี่�ดี และลดความ

เสำียหายทีี่�อาจเกิดขึ �นั

 นัอกจากนีั� บัรษัิีที่ตระหนักัถึงึความเสำี�ยงจากการที่จุรติที่ั�ง

ภายในัและภายนัอก ทีี่�อาจจะเกิดขึ �นัจากกระบัวนัการพิื่จารณา

สำนิัเช่�อ บัรษัิีที่ใหค้วามสำำาคญักบััขั�นัตอนัการรูจ้กัลกูคา้ (KYC) จดั

ใหมี้การเรยีนัรูใ้นัเร่�องจรยิธิรรมและจรรยาบัรรณในัการดำาเนิันั

ธิรุกิจอยา่งตอ่เน่ั�อง และกฎระเบีัยบัภายในัอ่�นั ๆ แก่พื่นักังานัทีี่�

เกี�ยวขอ้ง และแบัง่แยกหนัา้ทีี่�ความรบััผิู้ดชอบัตามรูปแบับัการ

ปอ้งกนัั 3 ชั�นั (Three lines of defense) เพ่ื่�อใหม้ั�นัใจไดว้า่ขอ้ผิู้ด

พื่ลาดจะไมเ่กิดขึ �นั ที่ั�งโดยเจตนัาหรอ่ไมเ่จตนัา

10. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ธิรุกิจหลกัของบัรษัิีที่ค่อการใหส้ำนิัเช่�อหมนุัเวียนั ซีึ�งชว่ยให้

ลกูคา้สำามารถึใชบ้ัตัรทีี่�ออกโดยบัรษัิีที่ในัการเบักิถึอนัเงินัสำดภาย

ใตว้งเงินัทีี่�ไดร้บััอนัมุตัิผู้า่นัชอ่งที่างการใหบ้ัรกิารตา่ง ๆ  บัรษัิีที่อาจ

มีความเสำี�ยงดา้นัสำภาพื่คลอ่งระยะสำั�นั กรณีทีี่�จ ำานัวนัเงินัทีี่�ลกูคา้

เบักิถึอนัมีปรมิาณสำงูกวา่ยอดเงินัทีี่�บัรษัิีที่สำำารอง ความเสำี�ยงดา้นั

สำภาพื่คลอ่งระยะยาวอาจเกิดขึ �นัตามมาจากการขาดแหลง่เงินั

ที่นุั และสำง่ผู้ลใหข้าดเงินัที่นุัหมนุัเวียนัและความเช่�อมั�นัในัการ

ดำาเนิันัธิรุกิจในัที่า้ยทีี่�สำดุ

 บัรษัิีที่มีการตดิตามความเสำี�ยงดา้นัสำภาพื่คลอ่ง ตลอดจนั

ควบัคมุเงินัสำดและรายการเทีี่ยบัเที่า่เงินัสำดใหอ้ยูใ่นัระดบััทีี่�เหมาะ

สำมกบััการดำาเนิันัธิรุกิจรายวนััเป็นัประจำา อีกที่ั�งบัรษัิีที่มีวงเงินัสำนิั

เช่�อระยะสำั�นัจากธินัาคารพื่าณิชย ์และสำถึาบันััการเงินัอ่�นั ๆ เพ่ื่�อ

รองรบััความตอ้งการในัการเบักิถึอนัเงินัสำดของลกูคา้ ในัสำว่นัของ

การบัรหิารสำภาพื่คลอ่งในัระยะยาวนัั�นั บัรษัิีที่ใชว้ิธีิการบัรหิาร

ความเสำี�ยงตามทีี่�กำาหนัดไวใ้นันัโยบัายภายในัดงันีั �: (1) สำ ำารวจ

แหลง่เงินัที่นุัใหม ่(2) การระดมที่นุัทีี่�มีระยะเวลาครบักำาหนัดยาว

ขึ �นั (3) การสำรา้งโครงสำรา้งเงินัที่นุัทีี่�เหมาะสำม และ (4) การรกัษีา

ระดบััความนัา่เช่�อถ่ึอของบัรษัิีที่เพ่ื่�ออำานัวยความสำะดวกเม่�อ

ตอ้งการเงินัที่นุั

11. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ความผู้นััผู้วนัของอตัราดอกเบีั �ยมีผู้ลกระที่บัโดยตรงตอ่การ

ดำาเนิันัธิรุกิจและกระแสำเงินัสำดของบัรษัิีที่เน่ั�องจากเงินัที่นุัของ

บัรษัิีที่มาจากสำนิัเช่�อธินัาคารพื่าณิชยแ์ละตลาดการเงินั ดงันัั�นั

หากอตัราดอกเบีั �ยเงินักูป้รบััตวัสำงูขึ �นั จะที่ำาใหต้น้ัที่นุัที่างการเงินั

เพิื่�มขึ �นั นัอกจากนีั�บัรษัิีที่มีความเสำี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนัเงินั

ตราตา่งประเที่ศทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััเงินักูย่้มสำกลุเงินัตราตา่งประเที่ศ

 อยา่งไรก็ตาม บัรษัิีที่ไดก้ำาหนัดแนัวที่างในัการบัรรเที่าความ

เสำี�ยงจากอตัราดอกเบีั �ยโดยใชต้ราสำารอนัพุื่นััธิ ์การที่ำาสำญัญาแลก

เปลี�ยนัเงินัตราตา่งประเที่ศภายใตน้ัโยบัายทีี่�มีการปอ้งกนััความ

เสำี�ยงเตม็จำานัวนั และการรกัษีาสำมดลุเงินักูย่้มระยะสำั�นัและระยะ

ยาว รวมที่ั�งการชำาระค่นั

 นัอกจากนีั� บัรษัิีที่ยงัมีนัโยบัายในัการปอ้งกนััความเสำี�ยงจาก

อตัราแลกเปลี�ยนัดว้ยการที่ำาสำญัญาการแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินั เพ่ื่�อ

แปลงสำกลุเงินัตา่งประเที่ศใหเ้ป็นัสำกลุเงินับัาที่ บัรษัิีที่ไมมี่นัโยบัาย

ทีี่�จะที่ำาธิรุกรรมแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินัเพ่ื่�อเก็งกำาไรในัอตัราแลก

เปลี�ยนั และ/หรอ่ อตัราดอกเบีั �ย

12. ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 ธิรุกิจของบัรษัิีที่อยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บังัคบััของหนัว่ย

งานักำากบััดแูลตา่ง ๆ เชน่ั กระที่รวงพื่าณิชย ์กระที่รวงการคลงั 

ธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย สำำานักังานัปอ้งกนััและปราบัปรามการ

ฟื้อกเงินั และสำำานักังานัคณะกรรมการกำากบััหลกัที่รพัื่ยแ์ละ

ตลาดหลกัที่รพัื่ย ์เน่ั�องจากธิรุกิจหลกัของบัรษัิีที่ค่อการใหส้ำนิัเช่�อ

ผูู้บ้ัรโิภคภายใตก้ารกำากบััดแูลของธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย ในั

กรณีทีี่�มีการออกกฎหมายและขอ้บังัคบััใหมที่ี่�เกี�ยวขอ้งกบััการ

ดำาเนิันัธิรุกิจ บัรษัิีที่อาจตอ้งดำาเนิันัการปรบััปรุงกระบัวนัการที่ำางานั 

ใหส้ำอดคลอ้งกบัักฎหมายและขอ้บังัคบััดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม 

การตีความกฎหมายและขอ้บังัคบััหรอ่ความไมแ่นัน่ัอนั อาจที่ำาให้

เกิดปัญหาที่างกฎหมายอยา่งไมค่าดคดิ

 บัรษัิีที่มีสำำานักักำากบััธิรุกิจองคก์รรบััผิู้ดชอบัตดิตามการ

เปลี�ยนัแปลงกฎหมายและขอ้บังัคบััตา่ง ๆ และวิเคราะหผ์ู้ลกระ

ที่บัตอ่การดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่รวมถึงึจดัฝึึกอบัรมการปฏิิบัตัิ

ตามกฎระเบีัยบัและขอ้บังัคบััใหก้บััที่กุฝ่ึายงานัทีี่�เกี�ยวขอ้งเพ่ื่�อให้

เกิดความเขา้ใจอยา่งถึกูตอ้ง
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13. ความเสี่ยงด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน

 การจดัที่ำางบัการเงินัหรอ่การรายงานัที่างการเงินั บัรษัิีที่

จำาเป็นัตอ้งปฏิิบัตัติามมาตรฐานัการบัญัชีทีี่�ประกาศใชโ้ดยสำภา

วิชาชีพื่บัญัชี ตลอดจนัขอ้กำาหนัดและเง่�อนัไขของหนัว่ยงานักำากบัั

ดแูลทีี่�เกี�ยวขอ้ง เชน่ั สำ ำานักังานัคณะกรรมการกำากบััหลกัที่รพัื่ย์

และตลาดหลกัที่รพัื่ย ์กระที่รวงพื่าณิชย ์กรมสำรรพื่ากร และธินัาคาร

แหง่ประเที่ศไที่ย โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง ในัปัจจบุันัั สำภาวิชาชีพื่บัญัชี

ไดป้ระกาศใหมี้การปรบััปรุงมาตรฐานัการบัญัชีหลายฉบับััเพ่ื่�อ

ความถึกูตอ้ง และความนัา่เช่�อถ่ึอของการรายงานัที่างการเงินัของ

บัรษัิีที่ในัประเที่ศไที่ย ใหอ้ยูใ่นัระดบััทีี่�สำอดคลอ้งกบััมาตรฐานัการ

รายงานัที่างการเงินัสำากล อาทิี่ ผู้ลประโยชนัข์องพื่นักังานั (TAS 

19) และการบัญัชีสำำาหรบััเงินัลงที่นุัในัตราสำารหนีั�และตราสำารที่นุั 

(TAS 105) ซีึ�งการเปลี�ยนัแปลงดงักลา่วอยูภ่ายในัระยะเวลาทีี่�

จ ำากดัในัการจดัเตรยีม และอาจสำง่ผู้ลตอ่การปฏิิบัตัติามมาตรฐานั

การบัญัชี

 บัรษัิีที่ใหค้วามสำำาคญัอยา่งมากในัการบัรรเที่าความเสำี�ยง

ดงักลา่วโดยติดตามขา่วสำารและประกาศตา่ง ๆ ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัั

การรายงานัที่างการเงินั จากหนัว่ยงานักำากบััดแูลและหนัว่ยงานั

ตรวจสำอบัภายนัอกที่ั�งที่างตรงและที่างออ้ม รวมถึงึการเขา้รบััการ

ฝึึกอบัรมและสำมัมนัาอยา่งสำมำ�าเสำมอ อีกที่ั�งยงัมีการตดิตามการ

ตั�งสำ ำารองเผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญู เพ่ื่�อใหก้ารประมาณการที่างบัญัชี

มีความแมน่ัยำาและเป็นัไปตามมาตรฐานัการบัญัชี

 14. ความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการในการปรับปรุงการปฏิิบัติ
งานให้มีประสิทธิผลและการจัดการเหตุทุจริต

 บัรษัิีที่มีการพื่ฒันัากระบัวนัการภายในัอยา่งตอ่เน่ั�อง เพ่ื่�อ

สำง่มอบับัรกิารทีี่�มีประสำทิี่ธิิภาพื่ สำะดวก รวดเรว็ และเป็นันัวตักรรม

ใหมแ่ก่ลกูคา้ บัรษัิีที่มีความตระหนักัถึงึความเสำี�ยงดา้นัปฏิิบัตักิาร

ในัการปรบััปรุงการปฏิิบัตังิานัใหมี้ประสำทิี่ธิิผู้ลและการจดัการเหตุ

ที่จุรติ ซีึ�งความเสำี�ยงนีั �อาจเกิดขึ �นัจากปัจจยัสำำาคญั ไดแ้ก่ (1) การ

ที่จุรติภายในั ซีึ�งอาจเกิดขึ �นัจากการกระที่ำาทีี่�ตั�งใจ การยกัยอก

ที่รพัื่ยส์ำนิั การหลีกเลี�ยงไมป่ฏิิบัตัติามกฎหมาย ขอ้บังัคบัั นัโยบัาย 

และขอ้บังัคบััภายในับัรษัิีที่ (2) ลกูคา้ ผู้ลติภณัฑ์แ์ละแนัวที่างการ

ดำาเนิันัธิรุกิจ ซีึ�งอาจเกิดจากความลม้เหลวโดยไมเ่จตนัาหรอ่โดย

ประมาที่ตอ่การปฏิิบัตัิตอ่ลกูคา้อยา่งม่ออาชีพื่ รวมถึงึขอ้กำาหนัด

ทีี่�เหมาะสำมหรอ่จากการออกแบับัผู้ลติภณัฑ์ห์รอ่บัรกิาร และ (3) 

การบัรหิารจดัการตอ่การปฏิิบัตังิานั การสำง่มอบัและกระบัวนัการ 

ซีึ�งอาจเกิดขึ �นัจากการขั�นัตอนัของธิรุกรรมหรอ่การบัรหิารจดัการ

เร่�องกระบัวนัการทีี่�ลม้เหลวจากความสำมัพื่นััธิก์บััคูค่า้และพื่นััธิมิตร

ที่างการคา้ ปัจจยัหลกัที่ั�งสำามประการดงักลา่วอาจสำง่ผู้ลกระที่บั

ในัดา้นัลบัตอ่ตน้ัที่นุัการดำาเนิันังานัและช่�อเสำียงของบัรษัิีที่

 บัรษัิีที่ไดก้ำาหนัดนัโยบัาย กฎและขอ้บังัคบััในัระดบััทีี่�เพีื่ยง

พื่อ เพ่ื่�อปอ้งกนััการที่จุรติภายในัและสำรา้งการมีสำว่นัรว่มกบัั

พื่นักังานัอยา่งมีประสำทิี่ธิิภาพื่ผู้า่นัชอ่งที่างตา่ง ๆ  อยา่งสำมำ�าเสำมอ 

อีกที่ั�งมีการจดัที่ำาคูม่่อสำำาหรบัักระบัวนัการที่ำางานัทีี่�สำ ำาคญั

15. ความเสี่ยงจากการคอรัปชั่น 

  การคอรร์ปัชั�นัสำง่ผู้ลกระที่บัที่างดา้นัลบัอยา่งหลีกเลี�ยงไม่

ไดต้อ่ช่�อเสำียงบัรษัิีที่และยงัสำรา้งความเสำียหายตอ่การปฏิิบัตักิาร

ในัวงกวา้ง โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งการมีปฏิิสำมัพื่นััธิก์บััหนัว่ยงานั

ภายนัอก บัรษัิีที่ตระหนักัถึงึความสำำาคญัของการปอ้งกนััการ

คอรร์ปัชนััและไดมี้การกำาหนัดกิจกรรมทีี่�สำ ำาคญัซีึ�งอาจก่อใหเ้กิด

ตอ่ความเสำี�ยงจากการคอรร์ปัชนัั ดงันีั � (1) การตดิตอ่กบััหนัว่ยงานั

ภาครฐั ซีึ�งอาจเกิดขึ �นัจากการตดิสำนิับันัที่ั�งที่างตรงหรอ่ที่างออ้ม 

(2) การหลีกเลี�ยงภาษีี ซีึ�งอาจเกิดขึ �นัจากการไมช่ ำาระตามกฎหมาย

โดยเจตนัา และ (3) การบัรจิาคเพ่ื่�อการกศุล ซีึ�งอาจเกิดขึ �นัจาก

การใชเ้ป็นัชอ่งที่างที่จุรติหรอ่ใหส้ำนิับันั

 จากมาตรการปอ้งกนััการคอรร์ปัชนัั บัรษัิีที่จงึจดัที่ำานัโยบัาย 

กฎ ขอ้บังัคบััภายในัทีี่�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ นัโยบัายตอ่ตา้นัการคอรร์ปัชนัั 

กฎอำานัาจการอนัมุตั ิจรยิธิรรมและจรรยาบัรรณในัการดำาเนิันั

ธิรุกิจ ขอ้บังัคบััการตอ่ตา้นัการตดิสำนิับันั ขอ้บังัคบััการปฏิิบัตัติาม

กฎระเบีัยบั ขอ้บังัคบััการแจง้เหตทุี่จุรติ ขอ้บังัคบััการการจดัเลี �ยง

และการรบััของขวญั รวมถึงึบัรษัิีที่จดัใหมี้การถ่ึายที่อดความรูแ้ก่

พื่นักังานัอยา่งสำมำ�าเสำมอ เพ่ื่�อหลีกเลี�ยงความเสำี�ยงดงักลา่วในัการ

ดำาเนิันัธิรุกิจของบัรษัิีที่ นัอกจากนีั�บัรษัิีที่ยงัเป็นัสำมาชิกของ 

“โครงการการสำรา้งแนัวรว่มปฏิิบัตัขิองภาคเอกชนัไที่ยในัการตอ่

ตา้นัการที่จุรติ” (CAC) ตั�งแตเ่ด่อนัตลุาคม 2560 ทีี่�ผู้า่นัมา

16. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

  การเปลี�ยนัแปลงการเม่อง (อาทิี่ การบัรหิารจดัการของ

รฐับัาล ความมั�นัคงที่างการเม่อง การเล่อกตั�งและการประที่ว้ง

รฐับัาล เป็นัตน้ั) อาจสำง่ผู้ลตอ่พื่ฤตกิรรมผูู้บ้ัรโิภคและความได้

เปรยีบัที่างการแขง่ขนััของบัรษัิีที่

 จากความเสำี�ยงทีี่�กลา่วมาขา้งตน้ั บัรษัิีที่ใหค้วามสำำาคญัตอ่

การดแูลและเสำรมิสำรา้งการควบัคมุคณุภาพื่พื่อรต์สำนิัเช่�ออยา่งตอ่

เน่ั�อง โดยมีกระบัวนัการการพิื่จารณาวงเงินัสำนิัเช่�อทีี่�รดักมุและนัา่

เช่�อถ่ึอ มีการประเมินัและตรวจสำอบัเป็นัประจำาเพ่ื่�อใหม้ั�นัใจวา่มี

กระบัวนัการควบัคมุทีี่�เพีื่ยงพื่อ อีกที่ั�ง บัรษัิีที่ไดม้อบัหมายใหฝ่้ึาย

แผู้นังานัและประสำานังานัองคก์รตดิตามการเปลี�ยนัแปลงดา้นั

การเม่องทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััธิรุกิจและประมวลผู้ลขอ้มลูเพ่ื่�อวิเคราะห์

ผู้ลกระที่บัตอ่กลยทุี่ธิแ์ละการดำาเนิันังานัของบัรษัิีที่ ผู้ลจากการ

วิเคราะหจ์ะมีการรายงานัอยา่งสำมำ�าเสำมอตอ่คณะผูู้บ้ัรหิารและ

ฝ่ึายงานัทีี่�เกี�ยวขอ้ง เพ่ื่�อใหส้ำามารถึปรบััเปลี�ยนักลยทุี่ธิห์รอ่การ

ดำาเนิันัธิรุกิจอยา่งที่นััที่ว่งทีี่ และเพ่ื่�อใหส้ำามารถึปฏิิบัตัติามนัโยบัาย

ภาครฐัไดอ้ยา่งเหมาะสำมและที่นััเวลา
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บัรษัิีที่ ตระหนักัและใหค้วามสำำาคญัถึงึสำทิี่ธิิในัดา้นัตา่ง ๆ 
ของผูู้ถ่้ึอหุน้ั โดยเฉพื่าะในัการดำาเนิันัการประชมุผูู้ถ่้ึอหุน้ั ซีึ�งบัรษัิีที่ 
มีนัโยบัายใหด้ ำาเนิันัการตามกฎหมายและขอ้บังัคบััทีี่�กำาหนัดไว ้
บัรษัิีที่ สำง่มอบัขอ้มลูทีี่�เพีื่ยงพื่อ ไดแ้ก่ เอกสำารประกอบัวาระการ
ประชมุ ประกอบักบััความเหน็ัจากทีี่�ประชมุคณะกรรมการบัรษัิีที่ 
เพ่ื่�อการพิื่จารณาตดัสำนิัใจของผูู้ถ่้ึอหุน้ั พื่รอ้มกนัักบััสำง่มอบัหนังัสำ่อ
แจง้การประชมุผูู้ถ่้ึอหุน้ั ในัระหวา่งการประชมุ ประธิานัทีี่�ประชมุ
จะดำาเนิันัการประชมุตามลำาดบััวาระ และไมเ่พิื่�มวาระประชมุทีี่�
ไมไ่ดบ้ัรรจหุรอ่แจง้ลว่งหนัา้ ประธิานัทีี่�ประชมุใหค้วามสำำาคญัตอ่
การแสำดงความเหน็ั ค ำาถึาม และขอ้แนัะนัำาจากผูู้ถ่้ึอหุน้ัในัทีี่�ประชมุ 
พื่รอ้มใหเ้วลาสำำาหรบััการพิื่จารณาแตล่ะวาระการประชมุอยา่ง
เพีื่ยงพื่อ

2. การปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

 บัรษัิีที่ เคารพื่ในัสำทิี่ธิิและปฏิิบัตัิตอ่ผูู้ถ่้ึอหุน้ัอยา่งเป็นัธิรรม
และเที่า่เทีี่ยมกนัั ที่ั�งผูู้ถ่้ึอหุน้ัทีี่�เป็นัผูู้บ้ัรหิาร และผูู้ถ่้ึอหุน้ัทีี่�ไมเ่ป็นั
ผูู้บ้ัรหิาร ตลอดจนัผูู้ถ่้ึอหุน้ัสำว่นัใหญ่ และผูู้ถ่้ึอหุน้ัสำว่นันัอ้ย เพ่ื่�อ
สำรา้งความมั�นัใจใหก้บััผูู้ถ่้ึอหุน้ัวา่ คณะกรรมการและคณะผูู้บ้ัรหิาร
จะดแูลปกปอ้งผู้ลประโยชนัแ์ละสำทิี่ธิิขั�นัพ่ื่ �นัฐานัของผูู้ถ่้ึอหุน้ัที่กุ
รายอยา่งเป็นัธิรรม เหมาะสำม และเที่า่เทีี่ยมกนัั

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 บัรษัิีที่ มีนัโยบัายเคารพื่สำทิี่ธิิของผูู้มี้สำว่นัไดส้ำว่ยเสำียตอ่บัรษัิีที่ 
อนััประกอบัไปดว้ย ผูู้ถ่้ึอหุน้ั คูค่า้ ลกูคา้ พื่นักังานั คูแ่ขง่ขนัั สำงัคม 
และสำิ�งแวดลอ้ม โดยระบัเุป็นัหลกัการไวใ้นั “จรยิธิรรมและจรรยา
บัรรณที่างธิรุกิจของบัรษัิีที่” เพ่ื่�อสำรา้งความมั�นัใจวา่คณะกรรมการ
และคณะผูู้บ้ัรหิารตระหนักัถึงึและคุม้ครองสำทิี่ธิิของผูู้มี้สำว่นัไดส้ำว่นั
เสำียเหลา่นัั�นัอยา่งเป็นัธิรรม นัอกจากนีั�บัรษัิีที่ ไดด้ ำาเนิันัโครงการ
ตอ่ตา้นัการที่จุรติ สำนับััสำนันุัและปลกูฝัึงใหพ้ื่นักังานัปฏิิบัตัติาม
กฎหมายและกฎระเบีัยบัทีี่�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงึจดัใหมี้ชอ่งที่าง “การ
แจง้เหตทุี่จุรติและประพื่ฤตมิิชอบั (Whistle Blowing)” สำ ำาหรบัั
แจง้เบัาะแสำหรอ่ขอ้รอ้งเรยีนัซีึ�งเกี�ยวขอ้งกบััการกระที่ำาผิู้ดกฎหมาย 

ความถึกูตอ้งของการรายงานัที่างการเงินั ระบับัการควบัคมุภายในั 
หรอ่ความประพื่ฤติมิชอบั เพ่ื่�อผู้ลกัดนััใหเ้กิดการตอ่ตา้นัการที่จุรติ
ในัองคก์ร 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บัรษัิีที่ มีโยบัายเปิดเผู้ยขอ้มลูทีี่�เป็นัสำาระของบัรษัิีที่ ซีึ�งรวม
ที่ั�งสำารสำนัเที่ศที่างการเงินั และไมใ่ชส่ำารสำนัเที่ศที่างการเงินั โดย
เป็นัขอ้มลูทีี่�มีความถึกูตอ้ง โปรง่ใสำ และเพีื่ยงพื่อ ตามระยะเวลา
ตามขอ้กำาหนัดของคณะกรรมการกำากบััหลกัที่รพัื่ยแ์ละตลาดหลกัที่รพัื่ย ์
(กลต.) และตามกฎหมาย กฎระเบีัยบัอ่�นั ๆ ทีี่�เกี�ยวขอ้ง การเปิด
เผู้ยสำารสำนัเที่ศที่างการเงินัตอ้งเป็นัไปตามมาตรฐานัการบัญัชีทีี่�
ยอมรบััที่ั�วไปและรบััรองโดยผูู้ส้ำอบับัญัชีสำากล นัอกจากนีั�บัรษัิีที่ 
กำาหนัดใหมี้หนัว่ยงานันักัลงที่นุัสำมัพื่นััธิ ์(Investor Relations) 
เพ่ื่�อเป็นัผูู้แ้ที่นับัรษัิีที่ ในัการสำ่�อสำารและประชาสำมัพื่นััธิข์อ้มลู 
ขา่วสำารทีี่�เป็นัประโยชนัแ์ก่ผูู้ถ่้ึอหุน้ั นักัลงที่นุั นักัวิเคราะหห์ลกั
ที่รพัื่ย ์และผูู้ที้ี่�เกี�ยวขอ้งใหไ้ดร้บััที่ราบัขอ้มลูของบัรษัิีที่ ผู้า่นัชอ่ง
ที่างตา่ง ๆ ซีึ�งสำามารถึเขา้ถึงึไดอ้ยา่งสำะดวก เชน่ั เวบ็ัไซีตข์อง
บัรษัิีที่ เป็นัตน้ั

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบัรษัิีที่ เป็นัผูู้ท้ี่รงคณุวฒิุทีี่�มีประสำบัการณใ์นั
สำาขาตา่ง ๆ  มีความซ่ี�อสำตัย ์สำจุรติ มีจรยิธิรรมในัการดำาเนิันัธิรุกิจ 
รวมถึงึสำามารถึอทิุี่ศเวลาและความรูเ้พ่ื่�อปฏิิบัตัหินัา้ทีี่�กรรมการ
บัรษัิีที่ ไดอ้ยา่งมีประสำทิี่ธิิภาพื่ โดยบัรษัิีที่ มีจำานัวนักรรมการเพีื่ยง
พื่อตอ่การกำากบััดแูลธิรุกิจตามกฎหมาย กลา่วค่อ มีจำานัวนั
กรรมการรวมกนััไมน่ัอ้ยกวา่ 5 คนัและไมเ่กินั 12 คนั ประกอบั
ดว้ยกรรมการทีี่�เป็นัอิสำระอยา่งนัอ้ยหนัึ�งในัสำามของคณะกรรมการ
บัรษัิีที่ โดยมีคณุสำมบัตัติามประกาศตลาดหลกัที่รพัื่ยแ์หง่ประเที่ศไที่ย 
อีกที่ั�งมีกรรมการทีี่�เป็นัผูู้บ้ัรหิารและกรรมการทีี่�ไมเ่ป็นัผูู้บ้ัรหิารเพ่ื่�อ
ถ่ึวงดลุอำานัาจ ซีึ�งวาระการดำารงตำาแหนัง่ของกรรมการบัรษัิีที่ 
กำาหนัดไวใ้นัขอ้บังัคบัับัรษัิีที่
 คณะกรรมการมีหนัา้ทีี่�ก ำากบััดแูลบัรษัิีที่ ใหด้ ำาเนิันัธิรุกิจตาม
กฎหมาย วตัถึปุระสำงค ์และขอ้บังัคบััของบัรษัิีที่ ตลอดจนัมตทีิี่�
ประชมุผูู้ถ่้ึอหุน้ัดว้ยความซ่ี�อสำตัย ์สำจุรติ และรกัษีาผู้ลประโยชนั์

การกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการและคณะผูู้บ้ัรหิารบัรษัิีที่ เลง็เหน็ัวา่ “การกำากบััดแูลกิจการ” เป็นัปัจจยัสำำาคญัทีี่�แสำดงใหเ้หน็ัถึงึการมีระบับับัรหิาร
จดัการทีี่�ดี มีวิสำยัที่ศันั ์ความโปรง่ใสำ ตรวจสำอบัได ้รวมที่ั�งแสำดงถึงึคณะกรรมการทีี่�มีคณุภาพื่ ที่รงคณุธิรรมและจรยิธิรรม มีความรบัั
ผิู้ดชอบัตอ่หนัา้ทีี่� เคารพื่ในัสำทิี่ธิิและปฏิิบัตัิตอ่ผูู้มี้สำว่นัไดส้ำว่นัเสำียอยา่งเที่า่เทีี่ยม ซีึ�งสำง่เสำรมิความมั�นัคง และการเตบิัโตของบัรษัิีที่ 
อยา่งยั�งย่นัในัระยะยาว

 นัโยบัายการกำากบััดแูละกิจการ จดัที่ำาขึ �นัเพ่ื่�อใชเ้ป็นัหลกัในัการกำากบััดแูลกิจการของบัรษัิีที่ มีเน่ั �อหาครอบัคลมุเร่�องโครงสำรา้ง
การกำากบััดแูลสำทิี่ธิิของผูู้มี้สำว่นัไดส้ำว่นัเสำีย การประชมุผูู้ถ่้ึอหุน้ั จรยิธิรรมที่างธิรุกิจ การปอ้งกนััความขดัแยง้ที่างผู้ลประโยชนั ์การ
ควบัคมุภายในั และการเปิดเผู้ยขอ้มลูขา่วสำาร โดยสำาระสำำาคญัแบัง่เป็นั 5 หมวด ดงันีั �
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ของบัรษัิีที่ รวมที่ั�งมีหนัา้ทีี่�กำาหนัดเปา้หมาย แนัวนัโยบัาย แผู้นั
งานั และงบัประมาณของบัรษัิีที่ ควบัคมุ กำากบัั ดแูลการบัรหิาร
งานัของคณะผูู้บ้ัรหิารใหเ้ป็นัไปตามนัโยบัายบัรษัิีที่และหนัา้ทีี่�ทีี่�
ไดร้บััมอบัหมาย โดยไมล่ะเมิดขอ้บังัคบัักฎหมาย ขอ้กำาหนัดของ
ตลาดหลกัที่รพัื่ยฯ์ หรอ่ระเบีัยบับังัคบััอ่�นั ๆ  ทีี่�เกี�ยวขอ้ง โดยคณะ
กรรมการกำาหนัดใหมี้การประชมุเป็นัประจำาอยา่งนัอ้ย 6 ครั�งตอ่
ปี ประธิานัทีี่�ประชมุคณะกรรมการจดัสำรรเวลาอยา่งเพีื่ยงพื่อ
สำำาหรบััอภิปรายความคดิเหน็ัอยา่งเป็นัอิสำระแตล่ะวาระในัประเดน็ั
ทีี่�สำ ำาคญั โดยคำานังึถึงึผู้ลประโยชนัข์องผูู้มี้สำว่นัไดส้ำว่นัเสำียอยา่ง
เป็นัธิรรม
 คณะกรรมการบัรษัิีที่ พิื่จารณาใหจ้ดัตั�งคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย โดยแตง่ตั�งคณะกรรมการตรวจสำอบั ที่ำาหนัา้ทีี่�ด ำาเนิันัการ
กำากบััดแูลกิจการของบัรษัิีที่ เพ่ื่�อใหก้ารดำาเนิันักิจการมีความ
โปรง่ใสำอยา่งแที่จ้รงิ
 คา่ตอบัแที่นัของกรรมการ ควรสำอดคลอ้งกบััหนัา้ทีี่�ความรบัั
ผิู้ดชอบัและอยูใ่นัระดบััทีี่�เหมาะสำมเม่�อเปรยีบัเทีี่ยบัคา่ตอบัแที่นั
กบััอตุสำาหกรรมเดียวกนัั โดยใหไ้ดร้บััการพิื่จารณาอนัมุตัจิาก
คณะกรรมการบัรษัิีที่ และผูู้ถ่้ึอหุน้ั

 ตารางตอ่ไปนีั�แสำดงรายละเอียดจำานัวนัครั�งของการประชมุ
ของคณะกรรมการบัรษัิีที่ และคณะกรรมการตรวจสำอบั และจำานัวนั
ครั�งทีี่�กรรมการแตล่ะที่า่นัเขา้รว่มประชมุในัปี 2563 

ชื่อ – สกุล
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

นัายที่าเคโอะ โนัดะ 1 7/7 -

นัายฮิโตชิ โยโกฮามา2 2/2 -

นัายโยชิโร ยามากจิู 9/9

นัายชาตชิยั เลศิบัรรธินัาวงศ์ 9/9 -

นัายมาซีาโต ที่าคามิ 9/9 -

นัายมาซีารุ คโุรดะ 0/9 -

นัายโยชิฮารุ โมริ 9/9 -

นัายวิทิี่ต สำจัจพื่งษี์ 9/9 9/9

นัายไพื่ฑ์รูย ์ที่วีผู้ล 8/9 9/9

1  ไดร้บััการแตง่ตั�งเป็นักรรมการแที่นั นัายฮิโตชิ โยโกฮามา  เม่�อ 
   วนััทีี่� 24 กมุภาพื่นััธิ ์2563
2  ออกจากการเป็นักรรมการ เม่�อวนััทีี่� 24 กมุภาพื่นััธิ ์2563

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 บัรษัิีที่ มุง่มั�นัตอ่ตา้นัการคอรร์ปัชั�นัที่ั�งภายในัและภายนัอก
องคก์ร โดยออกนัโยบัายและขอ้บังัคบััทีี่�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ นัโยบัาย
การกำากบััดแูลกิจการ นัโยบัายการตอ่ตา้นัการคอรร์ปัชั�นั จรยิธิรรม
และจรรยาบัรรณที่างธิรุกิจ ขอ้บังัคบััตอ่ตา้นัการตดิสำนิับันั  และ
ขอ้บังัคบััการเลี �ยงรบััรองและของขวญั รวมถึงึคูม่่อการรายงานั
และตรวจสำอบัการบัรจิาคและใหก้ารสำนับััสำนันุั  เพ่ื่�อใชเ้ป็นัแนัว
ปฏิิบัตัใิหแ้ก่กรรมการ ผูู้บ้ัรหิาร และพื่นักังานั อีกที่ั�งยงัจดัใหมี้ชอ่ง
ที่างแจง้เหตทุี่จุรติและประพื่ฤตมิิชอบั เพ่ื่�อใหพ้ื่นักังานัและบัคุคล
ภายนัอกสำามารถึแจง้เบัาะแสำเกี�ยวกบััความประพื่ฤตทีิี่�ขดัตอ่
กฎหมาย จรยิธิรรมและจรรยาบัรรณที่างธิรุกิจ นัำาไปสำูก่ระบัวนัการ
สำอบัสำวนัและตรวจสำอบัขอ้เที่จ็จรงิ รวมถึงึพิื่จารณาบัที่ลงโที่ษีตอ่
ไป และเม่�อวนััทีี่� 30 กนััยายนั 2563 บัรษัิีที่ไดร้บััการพิื่จารณาจาก
คณะกรรมการแนัวรว่มปฏิิบัตัขิองภาคเอกชนัไที่ยในัการตอ่ตา้นั
ที่จุรติ โดยไดร้บััการตอ่อายกุารรบััรองวา่ บัรษัิีที่ เป็นัแนัวรว่ม
ปฏิิบัตัขิองภาคเอกชนัไที่ยในัการตอ่ตา้นัที่จุรติ  นัอกจากนีั� เพ่ื่�อ
สำง่เสำรมิวฒันัธิรรมการตอ่ตา้นัการคอรปัชั�นั  ในัปี 2563  บัรษัิีที่
จดัใหพ้ื่นักังานัเขา้รว่มกิจกรรมดา้นัการตอ่ตา้นัการคอรปัชั�นั ดงันีั �

1. แบับัที่ดสำอบัความรูท้ี่างดา้นัจรยิธิรรมและจรรยาบัรรณ
ที่างธิรุกิจ โดยกำาหนัดใหพ้ื่นักังานัที่กุคนัเขา้ที่ำาขอ้สำอบั

2. แบับัที่ดสำอบัความรูท้ี่างดา้นันัโยบัายตอ่ตา้นัการคอรร์ปัชั�นั 
โดยกำาหนัดใหพ้ื่นักังานัที่กุคนัเขา้ที่ำาขอ้สำอบั

3. สำ่�อประชาสำมัพื่นััธิท์ี่างดา้นัขอ้บังัคบััการเลี �ยงรบััรองและ
ของขวญัเพ่ื่�อใหค้วามรูแ้ก่พื่นักังานัเกี�ยวกบััแนัวที่างการ
ปฏิิบัตัเิกี�ยวกบััการเลี �ยงรบััรองและของขวญั

4. กิจกรรม CAC Quote Sharing เผู้ยแพื่รค่ ำาคมเปรยีบัเปรย
ภยัรา้ยของการคอรร์ปัชั�นักบัั COVID-19 จากผูู้บ้ัรหิาร 
เผู้ยแพื่รท่ี่ั�งภายในัและภายนัอกองคก์ร

5. สำ่�อประชาสำมัพื่นััธิน์ัโยบัายงดรบััของขวญั ผู้า่นัชอ่งที่าง
ตา่ง ๆ เชน่ั อินัที่ราเน็ัต เฟื้ซีบัุ๊ก เวบ็ัไซีตบ์ัรษัิีที่ และ แอพื่
พื่ลเิคชั�นัสำ่�อสำารองคก์ร

6. จดัที่ำาจดหมายขอความรว่มม่อจากผูู้ข้าย คูค่า้ และพื่นััธิมิตร
ที่างธิรุกิจงดใหข้องขวญัแก่ผูู้บ้ัรหิารและพื่นักังานับัรษัิีที่

7. จดัที่ำาจดหมายแก่ผูู้ข้าย คูค่า้ พื่นััธิมิตรที่างธิรุกิจและผูู้ร้บัั
บัรจิาคหรอ่ผูู้ร้บััการสำนับััสำนันุั ใหไ้ดร้บััที่ราบัและปฏิิบัตัิ
ตามนัโยบัายตอ่ตา้นัคอรร์ปัชั�นัของบัรษัิีที่
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การดำาเนินการเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

 บัรษัิีที่มีคณะกรรมการตรวจสำอบัทีี่�ที่ำาหนัา้ทีี่�สำอบัที่านัใหบ้ัรษัิีที่ เพ่ื่�อใหแ้นัใ่จวา่ บัรษัิีที่ มีระบับัการควบัคมุภายในัทีี่�เหมาะสำม
และมีประสำทิี่ธิิภาพื่เพีื่ยงพื่อ ตลอดจนัคณะกรรมการตรวจสำอบัจะดำาเนิันัการตรวจสำอบัการดำาเนิันังานัของบัรษัิีที่ ใหเ้ป็นัไปตาม 
ขอ้บังัคบัั กฎหมาย วา่ดว้ยหลกัที่รพัื่ยแ์ละตลาดหลกัที่รพัื่ย ์และคณะกรรมการกำากบััตลาดที่นุั ตลอดจนักฎหมายอ่�นัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัั
ธิรุกิจของบัรษัิีที่ โดยคณะกรรมการตรวจสำอบัจะจดัใหมี้การประชมุอยา่งนัอ้ยที่กุไตรมาสำ เพ่ื่�อใหม้ั�นัใจถึงึความถึกูตอ้งของรายงานั
ที่างการเงินั และความเพีื่ยงพื่อครบัถึว้นัของการเปิดเผู้ยขอ้มลู รวมถึงึการพิื่จารณารายการทีี่�เกี�ยวโยงกนััหรอ่รายการทีี่�อาจมีความ
ขดัแยง้ที่างผู้ลประโยชนั์

 นัอกจากนีั� บัรษัิีที่ ไดม้อบัหมายใหฝ่้ึายตรวจสำอบัภายในัมีอำานัาจในัการสำมัภาษีณ ์ตั�งค ำาถึามกบััพื่นักังานัหรอ่ลกูจา้งใด ๆ  และ
ไดร้บััเอกสำารตา่ง ๆ ทีี่�จ ำาเป็นัเพ่ื่�อการดำาเนิันังานัตรวจสำอบัความเพีื่ยงพื่อและประสำทิี่ธิิภาพื่ของการควบัคมุภายในั การบัรหิาร 
ความเสำี�ยง และกระบัวนัการปฏิิบัตังิานัอ่�นั ๆ ซีึ�งเป็นัไปตามการดำาเนิันังานัทีี่กำาหนัดไว ้และเป็นัไปตามเปา้หมายและวตัถึปุระสำงค์
ของบัรษัิีที่ ที่ั�งนีั � ฝ่ึายตรวจสำอบัภายในั มีหนัา้ทีี่�รายงานัผู้ลการตรวจสำอบัโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสำอบั และรายงานัการดำาเนิันั
งานัประจำาวนััตอ่ประธิานัเจา้หนัา้ทีี่�บัรหิาร

2. การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 บัรษัิีที่ ประกอบัธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลภายใตก้ารกำากบััดแูลของธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย ตามมาตรา 12 แหง่ประกาศกระที่รวง
การคลงั เร่�อง กิจการทีี่�ตอ้งขออนัญุาตตามขอ้ 5 แหง่ประกาศของคณะปฏิิวตั ิฉบับััทีี่� 58 (เร่�องสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลภายใตก้ารกำากบัั) 
ลงวนััทีี่� 9 มิถึนุัายนั พื่.ศ. 2548

 ในัปี 2563 ธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยไดเ้ล่�อนัการตรวจสำอบัการดำาเนิันังานัภายใตป้ระกาศกระที่รวงการคลงัและประกาศ 
ธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ย ในัเร่�องการกำากบััดแูลการเสำนัอบัรกิารที่างการเงินั (Market Conduct) ออกไปเน่ั�องจากสำถึานัการณ ์
ทีี่�ไมป่กต ิที่ั�งนีั �ประเดน็ัทีี่�ตรวจสำอบัพื่บัในัปี 2562 บัรษัิีที่ไดด้ ำาเนิันัการแกไ้ขเสำรจ็สำิ �นัแลว้
 

 เม่�อวนััทีี่� 25 กมุภาพื่นััธิ ์2564 ตามมตทีิี่�ประชมุคณะกรรมการบัรษัิีที่ ครั�งทีี่� 2/2564 คณะกรรมการมีความเหน็ัเกี�ยวกบััการ
ประเมินัความเพีื่ยงพื่อของระบับัควบัคมุภายในัของบัรษัิีที่ประจำาปี 2563 วา่ บัรษัิีที่มีระบับัการควบัคมุภายในัโดยรวมทีี่�เหมาะสำม
และอยูใ่นัระดบััทีี่�เพีื่ยงพื่อ ซีึ�งประกอบัดว้ย 5 สำว่นั ค่อ การควบัคมุภายในัองคก์ร การประเมินัความเสำี�ยง การควบัคมุการปฏิิบัตังิานั 
ระบับัสำารสำนัเที่ศและการสำ่�อสำารขอ้มลู และระบับัการตดิตาม 

  ปัจจบุันัั บัรษัิีที่มีคณะกรรมการอิสำระ 2 ที่า่นั ซีึ�งเป็นัผูู้มี้ความรูค้วามสำามารถึ มีความนัา่เช่�อถ่ึอ และมีความเป็นัอิสำระในัการ
ปฏิิบัตัหินัา้ทีี่�อยา่งแที่จ้รงิ คณะกรรมการอิสำระที่ั�ง 2 ที่า่นัเป็นัคณะกรรมการตรวจสำอบั ทีี่�มีความชำานัาญการในัดา้นัเศรษีฐศาสำตร ์
ดา้นัการบัญัชี และดา้นัการเงินั มีความสำามารถึในัการสำอบัที่านัความนัา่เช่�อถ่ึอของงบัการเงินัของบัรษัิีที่ได ้อยา่งไรก็ตาม บัรษัิีที่ยงั
มีจำานัวนัคณะกรรมการอิสำระยงัไมส่ำอดคลอ้งกบัันัโยบัายการกำากบััดแูลกิจการ ทีี่�ไดก้ ำาหนัดใหค้ณะกรรมการบัรษัิีที่ ตอ้งประกอบั
ดว้ยคณะกรรมอิสำระอยา่งนัอ้ย 3 ที่า่นั 

 ที่ั�งนีั � บัรษัิีที่มีการกำาหนัดบัที่บัาที่และหนัา้ทีี่�ของสำำานักักำากบััธิรุกิจองคก์รและตวัแที่นักำากบััธิรุกิจองคก์รใหส้ำนับััสำนันุั สำง่เสำรมิ 
ตดิตาม และประเมินัผู้ลการปฏิิบัตัติามหลกัจรยิธิรรมและจรรยาบัรรณที่างธิรุกิจ อยา่งไรก็ตาม  บัรษัิีที่ ยงัไมมี่การกำาหนัดใหมี้การ
ประเมินัการปฏิิบัตัติามจรยิธิรรมและจรรยาบัรรณที่างธิรุกิจโดยผูู้เ้ชี�ยวชาญภายนัอก
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3. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

 สำำาหรบััระบับัควบัคมุในัดา้นัการบัญัชี บัรษัิีที่ ดีลอยที่ ์ทีู่ช้ โธิมทัี่สำ ุไชยยศ สำอบับัญัชี จำากดั (“ผูู้ส้ำอบับัญัชี”) ไดพิ้ื่จารณาการ
ควบัคมุภายในัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการจดัที่ำาและการนัำาเสำนัองบัการเงินัโดยถึกูตอ้งตามทีี่�ควรของกิจการ สำรุปการตรวจสำอบังบัการเงินั
ประจำาปี 2563 สำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 ผูู้ส้ำอบับัญัชีไมพ่ื่บัขอ้สำงัเกตใด ๆ ทีี่�จะที่ำาใหเ้ขา้ใจไดว้า่ บัรษัิีที่ ขาดความเพีื่ยงพื่อของ
ระบับัควบัคมุภายในัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการจดัที่ำาและการนัำาเสำนัองบัการเงินั

4. การตรวจสอบระบบการจัดการหนังสือให้ความยินยอมของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด

 ตามทีี่�บัรษัิีที่ ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจำากดั ไดเ้ขา้ตรวจสำอบัการปฏิิบัตังิานัระบับัขอ้มลูเครดติ เร่�องการใหค้วามยินัยอมในัการ
เปิดเผู้ยขอ้มลูเครดติของบัรษัิีที่ เม่�อวนััทีี่� 14 ตลุาคม พื่.ศ. 2563 นัั�นั ไมพ่ื่บัประเดน็ัหรอ่ขอ้สำงสำยัแตอ่ยา่งใดจากการสำุม่ตรวจสำอบั

5. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับธุรกิจองค์กรของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสำอบั ไดแ้ตง่ตั�ง นัายศรศกัดิ� ภูเ่พื่ช็ร ์ด ำารงตำาแหนัง่หวัหนัา้ฝ่ึายตรวจสำอบัภายในั และเลขานักุารคณะกรรมการ
ตรวจสำอบั เน่ั�องจากมีประสำบัการณเ์หมาะสำมในัการปฏิิบัตังิานัดา้นัการตรวจสำอบัภายในั อีกที่ั�งไดร้บััวฒิุบัตัรผูู้ต้รวจสำอบัภายในั
วิชาชีพื่ (Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT)) ของสำมาคมผูู้ต้รวจสำอบัภายในัแหง่ประเที่ศไที่ย และมี
ความเขา้ใจในักิจกรรมและการดำาเนิันังานัของบัรษัิีที่ จงึเหน็ัวา่ มีความเหมาะสำมเพีื่ยงพื่อทีี่�จะปฏิิบัตัหินัา้ทีี่�ดงักลา่ว ไดอ้ยา่งมี
ประสำทิี่ธิิภาพื่

 การแตง่ตั�ง ถึอดถึอนั และโยกยา้ยผูู้ด้ ำารงตำาแหนัง่หวัหนัา้ฝ่ึายตรวจสำอบัภายในัของบัรษัิีที่ จะตอ้งไดร้บััการอนัมุตัจิากคณะ
กรรมการตรวจสำอบั ตามทีี่�ระบัไุวใ้นัขอบัเขต อำานัาจ หนัา้ทีี่�และความรบััผิู้ดชอบัของคณะกรรมตรวจสำอบัตามกฎบัตัรคณะกรรมการ
ตรวจสำอบั 

 อีกที่ั�ง บัรษัิีที่ ไดม้อบัหมายให ้นัางปรสิำา รศัมีจนััที่ร ์ดำารงตำาแหนัง่หวัหนัา้สำำานักักำากบััธิรุกิจองคก์ร (Compliance Office)  
เพ่ื่�อที่ำาหนัา้ทีี่�กำากบััดแูลการปฏิิบัตัติามกฎเกณฑ์ข์องหนัว่ยงานัภาครฐัทีี่�เกี�ยวขอ้งทีี่�กำากบััดแูลการประกอบัธิรุกิจของบัรษัิีที่  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ขา้พื่เจา้ไดต้รวจสำอบังบัการเงินัของบัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) (“บัรษัิีที่”) ซีึ�งประกอบัดว้ยงบัแสำดงฐานัะการเงินั ณ วนััทีี่� 
31 ธินััวาคม 2563 และงบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั งบัแสำดง
การเปลี�ยนัแปลงสำว่นัของผูู้ถ่้ึอหุน้ัและงบักระแสำเงินัสำดสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััเดียวกนััและหมายเหตปุระกอบังบัการเงินั รวมถึงึสำรุป
นัโยบัายการบัญัชีทีี่�สำ ำาคญั
  ขา้พื่เจา้เหน็ัวา่ งบัการเงินัขา้งตน้ันีั �แสำดงฐานัะการเงินัของบัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 
ผู้ลการดำาเนิันังานัและกระแสำเงินัสำด สำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััเดียวกนััโดยถึกูตอ้งตามทีี่�ควรในัสำาระสำำาคญัตามมาตรฐานัการรายงานัที่าง 
การเงินั

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ขา้พื่เจา้ไดป้ฏิิบัตังิานัตรวจสำอบัตามมาตรฐานัการสำอบับัญัชี ความรบััผิู้ดชอบัของขา้พื่เจา้ไดก้ลา่วไว ้ในัวรรคความรบััผิู้ดชอบั
ของผูู้ส้ำอบับัญัชีตอ่การตรวจสำอบังบัการเงินัในัรายงานัของขา้พื่เจา้ ขา้พื่เจา้มีความเป็นัอิสำระจากบัรษัิีที่ตามขอ้กำาหนัดจรรยาบัรรณ
ของผูู้ป้ระกอบัวิชาชีพื่บัญัชีทีี่�กำาหนัดโดยสำภาวิชาชีพื่บัญัชีในัสำว่นัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการตรวจสำอบังบัการเงินั และขา้พื่เจา้ไดป้ฏิิบัตัติาม
ความรบััผิู้ดชอบัดา้นัจรรยาบัรรณอ่�นั ๆ ซีึ�งเป็นัไปตามขอ้กำาหนัดเหลา่นีั � ขา้พื่เจา้เช่�อวา่หลกัฐานัการสำอบับัญัชีทีี่�ขา้พื่เจา้ไดร้บััเพีื่ยง
พื่อและเหมาะสำมเพ่ื่�อใชเ้ป็นัเกณฑ์ใ์นัการแสำดงความเหน็ัของขา้พื่เจา้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

 ขา้พื่เจา้ขอใหส้ำงัเกตหมายเหตปุระกอบังบัการเงินัขอ้ 3.3 และขอ้ 3.13 บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) ไดน้ั ำานัโยบัายการบัญัชี
ใหมม่าถ่ึอปฏิิบัตั ิซีึ�งเป็นัไปตามมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินักลุม่เคร่�องม่อที่างการเงินั และมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั 
ฉบับััทีี่� 16 เร่�อง สำญัญาเชา่ โดยมีผู้ลบังัคบััใชส้ำ ำาหรบััรอบัระยะเวลาบัญัชีทีี่�เริ�มในัหรอ่หลงัวนััทีี่� 1 มกราคม 2563 ที่ั�งนีั � ขา้พื่เจา้มิได้
แสำดงความเห็นัอยา่งมีเง่�อนัไขในัเร่�องนีั �
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ข้อมูลอื่น 

 ผูู้บ้ัรหิารเป็นัผูู้ร้บััผิู้ดชอบัตอ่ขอ้มลูอ่�นั ขอ้มลูอ่�นัประกอบัดว้ยขอ้มลูซีึ�งรวมอยูใ่นัรายงานัประจำาปี แตไ่มร่วมถึงึงบัการเงินัและ
รายงานัของผูู้ส้ำอบับัญัชีทีี่�อยูใ่นัรายงานันัั�นั ซีึ�งคาดวา่จะถึกูจดัเตรยีมใหข้า้พื่เจา้ภายหลงัวนััทีี่�ในัรายงานัของผูู้ส้ำอบับัญัชี

 ความเห็นัของขา้พื่เจา้ตอ่งบัการเงินัไมค่รอบัคลมุถึงึขอ้มลูอ่�นัและขา้พื่เจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเช่�อมั�นัตอ่ขอ้มลูอ่�นั

 ความรบััผิู้ดชอบัของขา้พื่เจา้ทีี่�เกี�ยวเน่ั�องกบััการตรวจสำอบังบัการเงินั ค่อ การอา่นัและพิื่จารณาวา่ขอ้มลูอ่�นัมีความขดัแยง้ทีี่�มี
สำาระสำำาคญักบัังบัการเงินัหรอ่กบััความรูที้ี่�ไดร้บััจากการตรวจสำอบัของขา้พื่เจา้ หรอ่ปรากฏิวา่ขอ้มลูอ่�นัมีการแสำดงขอ้มลูทีี่�ขดัตอ่ 
ขอ้เที่จ็จรงิอนััเป็นัสำาระสำำาคญัหรอ่ไม ่

 เม่�อขา้พื่เจา้ไดอ้า่นัรายงานัประจำาปี หากขา้พื่เจา้สำรุปไดว้า่มีการแสำดงขอ้มลูทีี่�ขดัตอ่ขอ้เที่จ็จรงิอนััเป็นัสำาระสำำาคญั ขา้พื่เจา้ตอ้ง
สำ่�อสำารเร่�องดงักลา่วกบััฝ่ึายบัรหิารหรอ่ผูู้มี้หนัา้ทีี่�ในัการกำากบััดแูลเพ่ื่�อดำาเนิันัการแกไ้ขใหเ้หมาะสำมตอ่ไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน 

 ผูู้บ้ัรหิารมีหนัา้ทีี่�รบััผิู้ดชอบัในัการจดัที่ำาและนัำาเสำนัองบัการเงินัเหลา่นีั �โดยถึกูตอ้งตามทีี่�ควรตามมาตรฐานัการรายงานัที่าง 
การเงินั และรบััผิู้ดชอบัเกี�ยวกบััการควบัคมุภายในัทีี่�ผูู้บ้ัรหิารพิื่จารณาวา่จำาเป็นัเพ่ื่�อใหส้ำามารถึจดัที่ำางบัการเงินัทีี่�ปราศจากการแสำดง
ขอ้มลูทีี่�ขดัตอ่ขอ้เที่จ็จรงิอนััเป็นัสำาระสำำาคญัไมว่า่จะเกิดจากการที่จุรติหรอ่ขอ้ผิู้ดพื่ลาด 

 ในัการจดัที่ำางบัการเงินั ผูู้บ้ัรหิารรบััผิู้ดชอบัในัการประเมินัความสำามารถึของบัรษัิีที่ในัการดำาเนิันังานัตอ่เน่ั�อง เปิดเผู้ยเร่�องทีี่�
เกี�ยวกบััการดำาเนิันังานัตอ่เน่ั�อง (ตามความเหมาะสำม) และการใชเ้กณฑ์ก์ารบัญัชีสำำาหรบััการดำาเนิันังานัตอ่เน่ั�องเวน้ัแตผูู่้บ้ัรหิารมี
ความตั�งใจทีี่�จะเลกิบัรษัิีที่หรอ่หยดุดำาเนิันังานัหรอ่ไมส่ำามารถึดำาเนิันังานัตอ่เน่ั�องตอ่ไปได้

 ผูู้มี้หนัา้ทีี่�ในัการกำากบััดแูลมีหนัา้ทีี่�ในัการกำากบััดแูลกระบัวนัการในัการจดัที่ำารายงานัที่างการเงินัของบัรษัิีที่

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสำอบัของขา้พื่เจา้มีวตัถึปุระสำงคเ์พ่ื่�อใหไ้ดค้วามเช่�อมั�นัอยา่งสำมเหตสุำมผู้ลวา่งบัการเงินัโดยรวมปราศจากการแสำดง
ขอ้มลูทีี่�ขดัตอ่ขอ้เที่จ็จรงิอนััเป็นัสำาระสำำาคญัหรอ่ไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการที่จุรติหรอ่ขอ้ผิู้ดพื่ลาด และเสำนัอรายงานัของผูู้ส้ำอบับัญัชี 
ซีึ�งรวมความเห็นัของขา้พื่เจา้อยูด่ว้ย ความเช่�อมั�นัอยา่งสำมเหตสุำมผู้ลค่อความเช่�อมั�นัในัระดบััสำงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นัการรบััประกนััวา่การ
ปฏิิบัตังิานัตรวจสำอบัตามมาตรฐานัการสำอบับัญัชีจะสำามารถึตรวจพื่บัขอ้มลูทีี่�ขดัตอ่ขอ้เที่จ็จรงิอนััเป็นัสำาระสำำาคญัทีี่�มีอยูไ่ดเ้สำมอไป 
ขอ้มลูทีี่�ขดัตอ่ขอ้เที่จ็จรงิอาจเกิดจากการที่จุรติหรอ่ขอ้ผิู้ดพื่ลาดและถ่ึอวา่มีสำาระสำำาคญั เม่�อคาดการณไ์ดอ้ยา่งสำมเหตสุำมผู้ลวา่รายการ
ทีี่�ขดัตอ่ขอ้เที่จ็จรงิแตล่ะรายการหรอ่ที่กุรายการรวมกนัั จะมีผู้ลตอ่การตดัสำนิัใจที่างเศรษีฐกิจของผูู้ใ้ชง้บัการเงินัจากการใชง้บัการ
เงินัเหลา่นีั �
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 ในัการตรวจสำอบัของขา้พื่เจา้ตามมาตรฐานัการสำอบับัญัชี ขา้พื่เจา้ไดใ้ชด้ลุยพิื่นิัจและการสำงัเกต และสำงสำยัเยี�ยงผูู้ป้ระกอบั
วิชาชีพื่ตลอดการตรวจสำอบั การปฏิิบัตังิานัของขา้พื่เจา้รวมถึงึ

• ระบัแุละประเมินัความเสำี�ยงจากการแสำดงขอ้มลูทีี่�ขดัตอ่ขอ้เที่จ็จรงิอนััเป็นัสำาระสำำาคญัในังบัการเงินั ไมว่า่จะเกิดจากการ

ที่จุรติหรอ่ขอ้ผิู้ดพื่ลาด ออกแบับัและปฏิิบัตังิานัตามวิธีิการตรวจสำอบั เพ่ื่�อตอบัสำนัองตอ่ความเสำี�ยงเหลา่นัั�นั และไดห้ลกั

ฐานัการสำอบับัญัชีทีี่�เพีื่ยงพื่อและเหมาะสำม เพ่ื่�อเป็นัเกณฑ์ใ์นัการแสำดงความเหน็ัของขา้พื่เจา้ ความเสำี�ยงทีี่�ไมพ่ื่บัขอ้มลูทีี่�

ขดัตอ่ขอ้เที่จ็จรงิอนััเป็นัสำาระสำำาคญัซีึ�งเป็นัผู้ลมาจากการที่จุรติจะสำงูกวา่ความเสำี�ยงทีี่�เกิดจากขอ้ผิู้ดพื่ลาดเน่ั�องจากการ

ที่จุรติอาจเกี�ยวกบััการสำมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสำารหลกัฐานั การตั�งใจละเวน้ัการแสำดงขอ้มลูการแสำดงขอ้มลูทีี่�ไม่

ตรงตามขอ้เที่จ็จรงิหรอ่การแที่รกแซีงการควบัคมุภายในั

• ที่ำาความเขา้ใจในัระบับัการควบัคมุภายในัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการตรวจสำอบั เพ่ื่�อออกแบับัวิธีิการตรวจสำอบั ทีี่�เหมาะสำมกบัั

สำถึานัการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พ่ื่�อวตัถึปุระสำงคใ์นัการแสำดงความเห็นัตอ่ความมีประสำทิี่ธิิผู้ลของการควบัคมุภายในัของบัรษัิีที่
• ประเมินัความเหมาะสำมของนัโยบัายการบัญัชีทีี่�ผูู้บ้ัรหิารใชแ้ละความสำมเหตสุำมผู้ลของประมาณการที่างบัญัชีและการเปิด

เผู้ยขอ้มลูทีี่�เกี�ยวขอ้งซีึ�งจดัที่ำาขึ �นัโดยผูู้บ้ัรหิาร
• สำรุปเกี�ยวกบััความเหมาะสำมของการใชเ้กณฑ์ก์ารบัญัชีสำำาหรบััการดำาเนิันังานัตอ่เน่ั�องของผูู้บ้ัรหิารและจากหลกัฐานั 

การสำอบับัญัชีทีี่�ไดร้บัั สำรุปวา่มีความไมแ่นัน่ัอนัทีี่�มีสำาระสำำาคญัทีี่�เกี�ยวกบััเหตกุารณห์รอ่สำถึานัการณที์ี่�อาจเป็นัเหตใุห ้
เกิดขอ้สำงสำยัอยา่งมีนัยัสำำาคญัตอ่ความสำามารถึของบัรษัิีที่ในัการดำาเนิันังานัตอ่เน่ั�องหรอ่ไม ่ถึา้ขา้พื่เจา้ไดข้อ้สำรุปวา่มีความ
ไมแ่นัน่ัอนัทีี่�มีสำาระสำำาคญั ขา้พื่เจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นัรายงานัของผูู้ส้ำอบับัญัชีของขา้พื่เจา้โดยใหส้ำงัเกตถึงึการเปิดเผู้ย 
ขอ้มลูทีี่�เกี�ยวขอ้งในังบัการเงินั หรอ่ถึา้การเปิดเผู้ยขอ้มลูดงักลา่วไมเ่พีื่ยงพื่อ ความเหน็ัของขา้พื่เจา้จะเปลี�ยนัแปลงไป  
ขอ้สำรุปของขา้พื่เจา้ขึ �นัอยูก่บััหลกัฐานัการสำอบับัญัชีทีี่�ไดร้บััจนัถึงึวนััทีี่�ในัรายงานัของผูู้ส้ำอบับัญัชีของขา้พื่เจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตกุารณห์รอ่สำถึานัการณใ์นัอนัาคตอาจเป็นัเหตใุหบ้ัรษัิีที่ตอ้งหยดุการดำาเนิันังานัตอ่เน่ั�อง

• ประเมินัการนัำาเสำนัอโครงสำรา้งและเน่ั �อหาของงบัการเงินัโดยรวม รวมถึงึการเปิดเผู้ยขอ้มลูวา่งบัการเงินัแสำดงรายการและ
เหตกุารณใ์นัรูปแบับัทีี่�ที่ ำาใหมี้การนัำาเสำนัอขอ้มลูโดยถึกูตอ้งตามทีี่�ควรหรอ่ไม ่

 ขา้พื่เจา้ไดส้ำ่�อสำารกบััผูู้มี้หนัา้ทีี่�ในัการกำากบััดแูลในัเร่�องตา่ง ๆ ทีี่�สำ ำาคญั ซีึ�งรวมถึงึขอบัเขตและชว่งเวลาของการตรวจสำอบัตาม
ทีี่�ไดว้างแผู้นัไว ้และประเดน็ัทีี่�มีนัยัสำำาคญัทีี่�พื่บัจากการตรวจสำอบัรวมถึงึขอ้บักพื่รอ่งทีี่�มีนัยัสำำาคญัในัระบับัการควบัคมุภายในั 
หากขา้พื่เจา้ไดพ้ื่บัในัระหวา่งการตรวจสำอบัของขา้พื่เจา้

 ขา้พื่เจา้ไดใ้หค้ ำารบััรองแก่ผูู้มี้หนัา้ทีี่�ในัการกำากบััดแูลวา่ขา้พื่เจา้ไดป้ฏิิบัตัติามขอ้กำาหนัดจรรยาบัรรณทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััความเป็นั
อิสำระและไดส้ำ่�อสำารกบััผูู้มี้หนัา้ทีี่�ในัการกำากบััดแูลเกี�ยวกบััความสำมัพื่นััธิท์ี่ั�งหมดตลอดจนัเร่�องอ่�นัซีึ�งขา้พื่เจา้เช่�อวา่มีเหตผุู้ลทีี่�บัคุคล
ภายนัอกอาจพิื่จารณาวา่กระที่บัตอ่ความเป็นัอิสำระของขา้พื่เจา้และมาตรการทีี่�ขา้พื่เจา้ใชเ้พ่ื่�อปอ้งกนััไมใ่หข้า้พื่เจา้ขาดความเป็นั
อิสำระ

(กษิีต ิ เกตสุำรุยิงค)์

ผูู้ส้ำอบับัญัชีรบััอนัญุาตเลขที่ะเบีัยนั 8833

บริษััท ด้ลู้อย์ท ์ท้�ชื่ โธิมัทส้ิ ไชื่ย์ย์ศ สิอบบญัชื่้ จำำากัำด้

กำร้งเทพมหานคร

วนััทีี่� 25 กมุภาพื่นััธิ ์2564



61รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินัสำดและรายการเทีี่ยบัเที่า่เงินัสำด 7  436,455  304,754 

ลกูหนีั �เงินัใหกู้ย่้มทีี่�ถึงึกำาหนัดชำาระภายในัหนัึ�งปี 8  52,493,906  53,555,597 

ลกูหนีั �อ่�นั 9  202,640  193,111 

รวมสิินทรัพย์ห์ม้นเวย้์น 53,133,001 54,053,462 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม 8  49,418  44,935 

สำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ์ 10  157,638  144,103 

สำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใช้ 11  214,828 -

สำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนั 12  37,110  63,972 

สำนิัที่รพัื่ยภ์าษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชี 13  1,296,982  947,718 

สำนิัที่รพัื่ยไ์มห่มนุัเวียนัอ่�นั  65,290  86,326 

รวมสิินทรัพย์ไ์ม่หม้นเวย้์น 1,821,266 1,287,054 

รวมสิินทรัพย์์ 54,954,267 55,340,516 

หมายเหตปุระกอบังบัการเงินัเป็นัสำว่นัหนัึ�งของงบัการเงินันีั �

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)



62รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินักูย่้มระยะสำั�นัจากสำถึาบันััการเงินั 6 และ 14  4,648,588  4,163,225 

เจา้หนีั �การคา้  5,368  2,459 

เจา้หนีั �อ่�นั 15  523,573  613,124 

เงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินั  

ทีี่�ถึงึกำาหนัดชำาระภายในัหนัึ�งปี 6 และ 14

 

3,206,137  3,317,177 

หุน้ักูที้ี่�ถึงึกำาหนัดชำาระภายในัหนัึ�งปี 14  3,999,350  4,137,460 

สำว่นัของหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ทีี่�ถึงึกำาหนัดชำาระภายในัหนัึ�งปี 16  88,506 -

ภาษีีเงินัไดค้า้งจา่ย  787,917  699,882 

ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนัสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ภายในัหนัึ�งปี 18  29,530  176 

หนีั�สำนิัตราสำารอนัพุื่นััธิ์ 14 และ 19  90,696 -

รวมหน้�สิินหม้นเวย้์น 13,379,665 12,933,503 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินั 6 และ 14  5,284,094  6,349,411 

หุน้ักู้ 14  7,494,690  9,991,505 

หนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ 16  129,128 -

ประมาณการหนีั�สำนิัผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานั 17  209,594  186,423 

ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนัสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ 18  33,937  63,931 

หนีั�สำนิัตราสำารอนัพุื่นััธิร์ะยะยาว 14 และ 19  114,336 -

รวมหน้�สิินไม่หม้นเวย้์น 13,265,779 16,591,270 

รวมหน้�สิิน 26,645,444 29,524,773 

หมายเหตปุระกอบังบัการเงินัเป็นัสำว่นัหนัึ�งของงบัการเงินันีั �

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)



63รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่นุัเรอ่นัหุน้ั 20

    ที่นุัจดที่ะเบีัยนั 

        หุน้ัสำามญั 600,000,000 หุน้ั มลูคา่หุน้ัละ 10 บัาที่ 6,000,000 6,000,000 

    ที่นุัทีี่�ออกและชำาระแลว้ 

        หุน้ัสำามญั 600,000,000 หุน้ั มลูคา่หุน้ัละ 10 บัาที่  

        ช ำาระครบัแลว้ 6,000,000 6,000,000

กำาไรสำะสำม

    จดัสำรรแลว้

        ที่นุัสำำารองตามกฎหมาย 21 600,000 600,000 

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสำรร 21,708,823 19,215,743 

รวมส่ิวนของผู้้�ถือืห้�น 28,308,823 25,815,743 

รวมหน้�สิินแลูะส่ิวนของผู้้�ถือืห้�น     54,954,267 55,340,516 

หมายเหตปุระกอบังบัการเงินัเป็นัสำว่นัหนัึ�งของงบัการเงินันีั �

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)



64รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากสำนิัเช่�อบัคุคล  13,650,046  14,111,785 

รายไดจ้ากสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ  16,563  19,200 

รายไดอ่้�นั 23  1,435,501  1,305,062 

รวมราย์ได้� 15,102,110 15,436,047 

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ้า่ยในัการขาย 24  911,274  879,866 

คา่ใชจ้า่ยในัการบัรหิาร 24  2,914,656  2,934,782 

หนีั�สำญูและหนีั�สำงสำยัจะสำญู 8 และ 24 -  4,253,263 

ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั 8 และ 24  4,542,957 -

ตน้ัที่นุัที่างการเงินั 6 และ 26  647,653  817,733 

รวมค่าใชื่�จำา่ย์ 9,016,540 8,885,644 

กำำาไรก่ำอนภาษ้ัเงนิได้� 6,085,570 6,550,403 

ค่าใชื่�จำา่ย์ภาษ้ัเงนิได้� 27 1,287,781 1,316,081 

กำำาไรส้ิทธิิสิำาหรับป้็ 4,797,789 5,234,322 

หมายเหตปุระกอบังบัการเงินัเป็นัสำว่นัหนัึ�งของงบัการเงินันีั �

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)



65รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีี่�จะไมถ่ึกูจดัประเภที่ใหมไ่วใ้นักำาไรหรอ่ขาดที่นุัในั

ภายหลงั

    ผู้ลกำาไร (ขาดที่นุั) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผู้ลประโยชนั์

    พื่นักังานั ทีี่�กำาหนัดไว้ (5,645) (40,618)

    ภาษีีเงินัไดข้องรายการทีี่�จะไมถ่ึกูจดัประเภที่ใหมไ่วใ้นักำาไร 

    หรอ่ขาดที่นุัในัภายหลงั 1,129 8,124

กำาไร (ขาดที่นุั) เบัด็เสำรจ็อ่�นัสำำาหรบััปี - สำทุี่ธิิจากภาษีี  (4,516)  (32,494)

กำำาไรเบด็้เสิร็จำรวมสิำาหรับป้็ 4,793,273 5,201,828 

กำำาไรต่อ่ห้�นขั�นพื�นฐาน บาท  8.00  8.72 

จำำานวนห้�นสิามัญถืวัเฉลู้�ย์ถืว่งนำ�าหนักำ ห้�น  600,000,000  600,000,000 

หมายเหตปุระกอบังบัการเงินัเป็นัสำว่นัหนัึ�งของงบัการเงินันีั �

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)



66รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

กำาไรสะสม

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้น

ทุนที่ออกและ
ชำาระแล้ว

จัดสรรเป็น
สำารอง

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 1 มกำราคม 2562 6,000,000 600,000 15,435,915 22,035,915 

เงินัปันัผู้ลจา่ย 28.1 - -  (1,422,000)  (1,422,000)

กำาไรเบัด็เสำรจ็รวมสำำาหรบััปี - -  5,201,828  5,201,828 

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2562 6,000,000 600,000 19,215,743 25,815,743 

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 1 มกำราคม 2563 6,000,000 600,000 19,215,743 25,815,743

ผู้ลกระที่บัของการนัำามาตรฐานับัญัชีใหม ่   

มาใชเ้ป็นัครั�งแรก
2.2  -    -    (734,193)  (734,193)

เงินัปันัผู้ลจา่ย 28.2  -    -    (1,566,000)  (1,566,000)

กำาไรเบัด็เสำรจ็รวมสำำาหรบััปี  4,793,273  4,793,273 

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2563 6,000,000 600,000 21,708,823 28,308,823 

หมายเหตปุระกอบังบัการเงินัเป็นัสำว่นัหนัึ�งของงบัการเงินันีั �

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)



67รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนัภาษีีเงินัได้  6,085,570  6,550,403 

รายการปรบััปรุง :

คา่เสำ่�อมราคาและตดัจำาหนัา่ย  338,572  119,004 

ตน้ัที่นุัคา่ร่ �อถึอนั -  254 

ดอกเบีั �ยรบัั  (13,666,609)  (14,130,985)

ตน้ัที่นุัที่างการเงินั  647,653  817,733 

หนีั�สำญูและหนีั�สำงสำยัจะสำญู -  4,253,263 

ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั  4,542,957 -

คา่ใชจ้า่ยภาระผู้กูพื่นััผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานั  19,605  47,609 

ขาดที่นุัจากการจำาหนัา่ยอปุกรณแ์ละสำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนั  115  300 

กำาไรจากการเปลี�ยนัแปลงสำญัญาเชา่  (88) -

กำาไรจากสำว่นัลดรบััจากสำญัญาเชา่  (2,501) -

 (2,034,726)  (2,342,419)

การเปลี�ยนัแปลงในัสำนิัที่รพัื่ยแ์ละหนีั�สำนิัดำาเนิันังานั

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม  (4,321,141)  (6,959,781)

ลกูหนีั�อ่�นั  (14,696)  194,594 

สำนิัที่รพัื่ยไ์มห่มนุัเวียนัอ่�นั  21,036  (7,730)

เจา้หนีั �การคา้  2,909  (1,875)

เจา้หนีั �อ่�นั  (14,290)  (104,357)

เงินัสำดใชไ้ปในักิจกรรมดำาเนิันังานั  (6,360,908)  (9,221,568)

เงินัสำดรบััจากดอกเบีั �ยรบัั  13,725,747  14,050,368 

จา่ยผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานั  (2,079)  (1,210)

จา่ยดอกเบีั �ย  (711,154)  (858,871)

จา่ยภาษีีเงินัได้  (1,361,805)  (1,315,414)

เงินัสำดสำทุี่ธิิไดม้าจากกิจกรรมดำาเนิันังานั  5,289,801  2,653,305 

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)



68รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินัสำดจา่ยเพ่ื่�อซ่ี �อสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ์ 5  (83,156)  (39,434)

เงินัสำดรบััจากการขายอปุกรณ์  82  221 

เงินัสำดจา่ยเพ่ื่�อซ่ี �อสำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนั 5  (2,553)  (4,033)

เงินัสำดสำทุี่ธิิใชไ้ปในักิจกรรมลงที่นุั  (85,627)  (43,246)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินัสำดรบััจากเงินักูย่้มระยะสำั�นัจากสำถึาบันััการเงินั 5  37,967,008  52,576,766 

เงินัสำดจา่ยค่นัเงินักูย่้มระยะสำั�นัจากสำถึาบันััการเงินั 5  (37,482,108)  (51,801,666)

เงินัสำดรบััจากเงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินั 5  2,200,000  2,689,260 

เงินัสำดจา่ยค่นัเงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินั 5  (3,317,610)  (3,517,975)

เงินัสำดรบััจากการออกหุน้ักู้ 5  1,500,000  2,500,000 

เงินัสำดจา่ยชำาระค่นัหุน้ักู้ 5  (4,139,600)  (3,964,800)

เงินัสำดจา่ยเพ่ื่�อชำาระหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ 5  (234,163) -

จา่ยเงินัปันัผู้ลใหผูู้้ถ่้ึอหุน้ัของบัรษัิีที่ 28  (1,566,000)  (1,422,000)

เงินัสำดสำทุี่ธิิใชไ้ปในักิจกรรมจดัหาเงินั  (5,072,473)  (2,940,415)

เงินัสำดและรายการเทีี่ยบัเที่า่เงินัสำดเพิื่�มขึ �นั (ลดลง) สำทุี่ธิิ  131,701  (330,356)

เงินัสำดและรายการเทีี่ยบัเที่า่เงินัสำด ณ วนััทีี่� 1 มกราคม  304,754  635,110 

เงนิสิด้แลูะราย์กำารเทย้์บเทา่เงนิสิด้ ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 7  436,455  304,754 

หมายเหตปุระกอบังบัการเงินัเป็นัสำว่นัหนัึ�งของงบัการเงินันีั �

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั) (“บัรษัิีที่”) เป็นันิัติบัคุคลทีี่�จดัตั�งขึ �นัในัประเที่ศไที่ย และทีี่�อยูจ่ดที่ะเบีัยนัตั�งอยูช่ั�นั 5 อาคาร 

สำาที่รสำแควรอ์อฟื้ฟิื้ศที่าวเวอร ์98 ถึนันัสำาที่รเหน่ัอ สำีลม บัางรกั กรุงเที่พื่มหานัคร

 บัรษัิีที่ใหญ่ค่อ ACOM CO., LTD. ซีึ�งเป็นันิัติบัคุคลทีี่�จดัตั�งขึ �นัในัประเที่ศญี�ปุ่ นั

 บัรษัิีที่ดำาเนิันัธิรุกิจหลกัเกี�ยวกบััการใหบ้ัรกิารที่างการเงินัแก่ผูู้บ้ัรโิภครายยอ่ย ซีึ�งไดแ้ก่ สำนิัเช่�อบัคุคลและสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ

 บัรษัิีที่ประกอบัธิรุกิจตามพื่ระราชบัญัญตักิารประกอบัธิรุกิจของคนัตา่งดา้ว พื่.ศ. 2542 ตั�งแตว่นััทีี่� 27 กนััยายนั พื่.ศ. 2555

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 สำถึานัการณก์ารแพื่รร่ะบัาดของโรคตดิเช่ �อไวรสัำโคโรนัา 2019 (“COVID-19”) ทีี่�ปัจจบุันััไดข้ยายวงกวา้งขึ �นัอยา่งตอ่เน่ั�อง ที่ำาให้
เกิดการชะลอตวัของเศรษีฐกิจ และมีผู้ลกระที่บัตอ่ธิรุกิจและอตุสำาหกรรมสำว่นัใหญ่ สำถึานัการณด์งักลา่วอาจนัำามาซีึ�งความไมแ่นัน่ัอนั
และผู้ลกระที่บัตอ่สำภาพื่แวดลอ้มของการดำาเนิันัธิรุกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ึายบัรหิารของบัรษัิีที่จะตดิตามความค่บัหนัา้ของสำถึานัการณ์
ดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ั�องและจะประเมินัผู้ลกระที่บัที่างการเงินัเกี�ยวกบััมลูคา่ของสำนิัที่รพัื่ย ์ประมาณการหนีั�สำนิัและหนีั�สำนิัทีี่�อาจจะเกิด
ขึ �นัอยา่งสำมำ�าเสำมอ

 บัรษัิีที่ไดอ้อกมาตรการใหค้วามชว่ยเหล่อแก่ลกูคา้ทีี่�ไดร้บััผู้ลกระที่บัจากสำถึานัการณก์ารแพื่รร่ะบัาดของ COVID-19 เม่�อวนััทีี่� 
19 มีนัาคม 2563 โดยการลดดอกเบีั �ยและพื่กัชำาระคา่งวดใหแ้ก่ลกูคา้สำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลและสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ ตามมาตรการของ
ธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยเร่�อง มาตรการใหค้วามชว่ยเหล่อลกูหนีั�ทีี่�ไดร้บััผู้ลกระที่บัจากสำถึานัการณก์ารแพื่รร่ะบัาดของ COVID-19

 2.1 บริษััทจำดั้ทำาบญัชื่้เป็็นเงนิบาทแลูะจำดั้ทำางบกำารเงนิต่ามกำฎหมาย์เป็็นภาษัาไทย์ต่ามมาต่รฐานกำารราย์งาน

ทางกำารเงนิแลูะวธ้ิิป็ฏิบิตั่ทิางกำารบญัชื่ท้้�รับรองทั�วไป็ในป็ระเทศไทย์

  งบัการเงินัของบัรษัิีที่ไดจ้ดัที่ำาขึ �นัตามมาตรฐานัการบัญัชีฉบับััทีี่� 1 เร่�อง “การนัำาเสำนัองบัการเงินั” ซีึ�งมีผู้ลบังัคบััใชส้ำ ำาหรบัั

งบัการเงินัทีี่�มีรอบัระยะเวลาบัญัชีทิี่�เริ�มในัหรอ่หลงัวนััทีี่� 1 มกราคม 2563 เป็นัตน้ัไป และตามประกาศกรมพื่ฒันัาธิรุกิจการคา้ เร่�อง 

“กำาหนัดรายการยอ่ทีี่�ตอ้งมีในังบัการเงินั (ฉบับััทีี่� 3) พื่.ศ. 2562” ลงวนััทีี่� 26 ธินััวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำาเนินงาน

2. เกณฑ์ในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)
ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563
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  งบัการเงินันีั �ไดจ้ดัที่ำาขึ �นัโดยใชเ้กณฑ์ร์าคาที่นุัเดมิในัการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบัของงบัการเงินั ยกเวน้ัตามทีี่�ไดเ้ปิด

เผู้ยในันัโยบัายการบัญัชีทีี่�สำ ำาคญั (ดหูมายเหตขุอ้ 3)

  ปัจจบุันัับัรษัิีที่ดำาเนิันักิจการในัสำว่นังานัที่างธิรุกิจเดียว ค่อ ธิรุกิจใหบ้ัรกิารที่างการเงินัแก่ผูู้บ้ัรโิภครายยอ่ย และดำาเนิันั

ธิรุกิจในัสำว่นังานัที่างภมิูศาสำตรเ์ดียว ค่อ ในัประเที่ศไที่ย

 2.2 มาต่รฐานกำารราย์งานทางกำารเงนิท้�มผู้้ลูต่อ่กำารราย์งานแลูะกำารเปิ็ด้เผู้ย์ข�อม้ลูในงบกำารเงนิสิำาหรับงวด้บญัชื่ปั้็จำจ้ำบนั

  ในัระหวา่งปี บัรษัิีที่ไดน้ัำามาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัฉบับััปรบััปรุงและฉบับััใหมร่วมถึงึแนัวปฏิิบัตัิที่างบัญัชีทีี่�

ออกโดยสำภาวิชาชีพื่บัญัชี ซีึ�งมีผู้ลบังัคบััใชส้ำ ำาหรบััรอบัระยะเวลาบัญัชีทีี่�เริ�มในัหรอ่หลงัวนััทีี่� 1 มกราคม 2563 มาถ่ึอปฏิิบัตั ิมาตรฐานั

การรายงานัที่างการเงินัดงักลา่วไดร้บััการปรบััปรุงหรอ่จดัใหมี้ขึ �นัเพ่ื่�อใหมี้เน่ั �อหาเที่า่เทีี่ยมกบััมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัระหวา่ง

ประเที่ศ โดยสำว่นัใหญ่เป็นัการปรบััปรุงถึอ้ยคำาและคำาศพัื่ที่ ์การตีความและการใหแ้นัวปฏิิบัตัิที่างการบัญัชีกบััผูู้ใ้ชม้าตรฐานั การนัำา

มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัดงักลา่วมาถ่ึอปฏิิบัตัินีั � ไมมี่ผู้ลกระที่บัอยา่งเป็นัสำาระสำำาคญัตอ่งบัการเงินัของบัรษัิีที่ ยกเวน้ัมาตรฐานั

การรายงานัที่างการเงินัฉบับััดงัตอ่ไปนีั�

  มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินักลุม่เคร่�องม่อที่างการเงินั

  มาต่รฐานกำารบญัชื่้

  ฉบับััทีี่� 32  การแสำดงรายการสำำาหรบััเคร่�องม่อที่างการเงินั

  มาต่รฐานกำารราย์งานทางกำารเงนิ

  ฉบับััทีี่� 7  การเปิดเผู้ยขอ้มลูสำำาหรบััเคร่�องม่อที่างการเงินั

  ฉบับััทีี่� 9  เคร่�องม่อที่างการเงินั

  กำารต่ค้วามมาต่รฐานกำารราย์งานทางกำารเงนิ

  ฉบับััทีี่� 16  การปอ้งกนััความเสำี�ยงของเงินัลงที่นุัสำทุี่ธิิในัหนัว่ยงานัตา่งประเที่ศ

  ฉบับััทีี่� 19  การชำาระหนีั�สำนิัที่างการเงินัดว้ยตราสำารที่นุั

  ในัปีปัจจบุันัั บัรษัิีที่นัำามาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินักลุม่เคร่�องม่อที่างการเงินัมาถ่ึอปฏิิบัตัคิรั�งแรก โดยบัรษัิีที่เล่อก

ทีี่�จะรบััรูผู้้ลกระที่บัสำะสำมจากการปรบััใชม้าตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั ฉบับััทีี่� 9 เร่�อง เคร่�องม่อที่างการเงินั (“TFRS 9”) เป็นั

รายการปรบััปรุงกำาไรสำะสำมตน้ังวดของรอบัระยะเวลาทีี่�รายงานั

  ขอ้กำาหนัดใหมต่าม TFRS 9 มีดงันีั �

  1) การจดัประเภที่รายการและการวดัมลูคา่ของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัและหนีั�สำนิัที่างการเงินั

  2) การดอ้ยคา่ของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั และ

  3) การบัญัชีปอ้งกนััความเสำี�ยง

  บัรษัิีที่นัำา TFRS 9 มาปฏิิบัตัใิชต้ามขอ้กำาหนัดการปฏิิบัตัใินัชว่งเปลี�ยนัแปลงในั TFRS 9 ดงันีั �

  ก) การจดัประเภที่รายการและการวดัมลูคา่ของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัและหนีั�สำนิัที่างการเงินั

   TFRS 9 กำาหนัดใหส้ำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัถึกูจดัประเภที่และวดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย หรอ่ 

   มลูคา่ยตุิธิรรมผู้า่นักำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั หรอ่มลูคา่ยตุิธิรรมผู้า่นักำาไรหรอ่ขาดที่นุั โดยขึ �นัอยูก่บััโมเดลธิรุกิจ 

   ของบัรษัิีที่ในัการจดัการสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัและลกัษีณะของกระแสำเงินัสำดตามสำญัญาของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่าง 

   การเงินั 
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   หนีั �สำนิัที่างการเงินัโดยที่ั�วไปจะถึกูจดัประเภที่และวดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย อยา่งไรก็ตาม สำำาหรบัั 

   การวดัมลูคา่ของหนีั�สำนิัที่างการเงินัทีี่�กำาหนัดใหแ้สำดงดว้ยมลูคา่ยตุิธิรรมผู้า่นักำาไรหรอ่ขาดที่นุั TFRS 9 กำาหนัด 

   ใหก้ารเปลี�ยนัแปลงในัมลูคา่ยตุิธิรรมของหนีั�สำนิัที่างการเงินัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการเปลี�ยนัแปลงในัความเสำี�ยงดา้นั 

   เครดติของหนีั�สำนิันัั�นัแสำดงเป็นักำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั เวน้ัแตก่ารรบััรูผู้้ลกระที่บัจากการเปลี�ยนัแปลงในัความ 

   เสำี�ยงดา้นัเครดติของหนีั�สำนิัในักำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัจะก่อใหเ้กิดหรอ่ขยายการจบััคูอ่ยา่งไมเ่หมาะสำมที่างการ 

   บัญัชีในักำาไรหรอ่ขาดที่นุั การเปลี�ยนัแปลงในัมลูคา่ยตุิธิรรมทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััความเสำี�ยงดา้นัเครดิตของหนีั�สำนิัที่าง 

   การเงินัจะไมถ่ึกูจดัประเภที่รายการใหมภ่ายหลงัเป็นักำาไรหรอ่ขาดที่นุั แตจ่ะโอนัไปกำาไรสำะสำมเม่�อตดัรายการ 

   แที่นั

  ข) การดอ้ยคา่ของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั

   สำ ำาหรบััการดอ้ยคา่ของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินันัั�นั TFRS 9 กำาหนัดใหใ้ชโ้มเดลผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะ 

   เกิดขึ �นั โมเดลผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นักำาหนัดใหบ้ัรษัิีที่บันััที่กึผู้ลขาดที่นุัทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัและ 

   การเปลี�ยนัแปลงในัผู้ลขาดที่นุัทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัเหลา่นัั�นั ณ แตล่ะวนััทีี่�รายงานัเพ่ื่�อสำะที่อ้นัการเปลี�ยนัแปลงในั 

   ความเสำี�ยงดา้นัเครดติตั�งแตร่บััรูส้ำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัเม่�อเริ�มแรก ในัความหมายเดียวกนััค่อการรบััรูผู้้ลขาดที่นุั 

   ดา้นัเครดติไมจ่ ำาเป็นัตอ้งรอใหเ้กิดเหตกุารณด์า้นัเครดติขึ �นัก่อนั

   TFRS 9 กำาหนัดใหบ้ัรษัิีที่ตอ้งรบััรูค้า่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นักบััรายการดงันีั �

   (1) สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�วดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ยหรอ่ดว้ยมลูคา่ยตุิธิรรมผู้า่นักำาไรขาดที่นุั 

         เบัด็เสำรจ็อ่�นั

   (2) ลกูหนีั �ตามสำญัญาเชา่

   (3) ลกูหนีั �การคา้และสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�เกิดจากสำญัญา และ

   (4) สำญัญาคำ�าประกนััที่างการเงินัทีี่�เป็นัไปตามขอ้กำาหนัดเร่�องการดอ้ยคา่ตาม TFRS 9 

   TFRS 9 กำาหนัดใหบ้ัรษัิีที่วดัมลูคา่ของคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัสำำาหรบััเคร่�องม่อที่างการเงินัดว้ยจำานัวนัทีี่�เที่า่กบัั 

   ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัตลอดอาย ุหากความเสำี�ยงดา้นัเครดติของเคร่�องม่อที่างการเงินันัั�นั 

   เพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญัตั�งแตร่บััรูร้ายการเม่�อเริ�มแรก หรอ่เม่�อเคร่�องม่อที่างการเงินัเป็นัสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่� 

   มีการดอ้ยคา่ดา้นัเครดติเม่�อซ่ี �อหรอ่เม่�อกำาเนิัด แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากความเสำี�ยงดา้นัเครดติของเคร่�องม่อที่าง 

   การเงินัไมเ่พิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญัตั�งแตร่บััรูร้ายการเม่�อเริ�มแรก (ยกเวน้ัสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�มีการดอ้ยคา่ดา้นั 

   เครดติเม่�อซ่ี �อหรอ่เม่�อกำาเนิัด) บัรษัิีที่ถึกูกำาหนัดใหว้ดัมลูคา่ของคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัสำำาหรบััเคร่�องม่อที่างการเงินันัั�นั 

   ดว้ยจำานัวนัเงินัทีี่�เที่า่กบััผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดิตทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัในั 12 เด่อนัขา้งหนัา้ TFRS 9 กำาหนัดใหใ้ช ้

   วิธีิการอยา่งงา่ยสำำาหรบััการวดัมลูคา่ของคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดว้ยจำานัวนัเงินัทีี่�เที่า่กบััผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่ 

   จะเกิดขึ �นัตลอดอายสุำ ำาหรบััลกูหนีั �การคา้ สำนิัที่รพัื่ยที์ี่�เกิดจากสำญัญา และลกูหนีั�ตามสำญัญาเชา่ในัสำถึานัการณที์ี่� 

   เป็นัไปได้

  ค) ผู้ลกระที่บัของการนัำา TFRS 9 มาปฏิิบัตัใิชค้รั�งแรกตอ่ฐานัะการเงินั

   ตารางดา้นัลา่งแสำดงการปรบััปรุงสำำาหรบััรายการแตล่ะบัรรที่ดับันังบัการเงินัทีี่�ไดร้บััผู้ลกระที่บัจากการนัำา TFRS 9  

   มาปฏิิบัตัใิชค้รั�งแรกสำำาหรบัังวดปัจจบุันัั



72รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

การจัดประเภท
และวัดมูลค่าเดิม

มูลค่าตาม
บัญชี

การปรับปรุง TFRS 9
มูลค่าตาม

บัญชี

การจัดประเภท
และวัดมูลค่าใหม่

ณ วันที่     
31 ธันวาคม 

2562   
ตามที่รายงาน
ไว้ก่อนหน้านี้

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น

อื่น ๆ
ณ วันที่

1 มกราคม 
2563   

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินัสำดและรายการเทีี่ยบัเที่า่เงินัสำด ราคาที่นุั 304,754 - - 304,754 ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มทีี่�ถึงึกำาหนัดชำาระ 
ภายในัหนัึ�งปี

ราคาที่นุัหกัคา่เผู่้�อ 
หนีั �สำงสำยัจะสำญู

53,555,597 (776,488) - 52,779,109 ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม ราคาที่นุัหกัคา่เผู่้�อ 

หนีั �สำงสำยัจะสำญู

44,935 234 - 45,169 ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

สำนิัที่รพัื่ยภ์าษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชี - 947,718 - 185,805 1,133,523 -

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินักูย่้มระยะสำั�นัจากสำถึาบันััการเงินั ราคาที่นุั 4,163,225 - - 4,163,225 ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

เจา้หนีั �อ่�นั ราคาที่นุั 613,124 - (13,929) 599,195 ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

เงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินั 
ทีี่�ถึงึกำาหนัดชำาระภายในัหนัึ�งปี

ราคาที่นุั 3,317,177 - (140,849) 3,176,328 ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

หุน้ักูที้ี่�ถึงึกำาหนัดชำาระภายในัหนัึ�งปี ราคาที่นุั 4,137,460 - (78,004) 4,059,456 ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

หนีั�สำนิัตราสำารอนัพุื่นััธิ์ - - - 253,246 253,246 มลูคา่ยตุิธิรรมผู้า่นั
กำาไรหรอ่ขาดที่นุั

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินั ราคาที่นุั 6,349,411 - (55,721) 6,293,690 ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

หุน้ักู้ ราคาที่นุั 9,991,505 - - 9,991,505 ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

หนีั�สำนิัตราสำารอนัพุื่นััธิร์ะยะยาว - - - 179,001 179,001 มลูคา่ยตุิธิรรมผู้า่นั
กำาไรหรอ่ขาดที่นุั

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรสำะสำมยงัไมไ่ดจ้ดัสำรร - 19,215,743 (776,254) 42,061 18,481,550 -

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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   ตารางตอ่ไปนีั�กระที่บัยอดรวมคา่เผู่้�อหนีั�สำงสำยัจะสำญูของเคร่�องม่อที่างการเงินั ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562  

   ถึงึผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดิตทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั ณ วนััทีี่� 1 มกราคม 2563 ตามมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัฉบับัั

   ทีี่� 9

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562
การปรับปรุง TFRS 9

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มทีี่�ถึงึกำาหนัดชำาระภายในัหนัึ�งปี 3,522,827 776,488 4,299,315

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม 477 (234) 243

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

  มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั ฉบับััทีี่� 16 เร่�อง สำญัญาเชา่ (“TFRS 16”)

  มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัฉบับัันีั � กำาหนัดหลกัการสำำาหรบััการระบัสุำญัญาเชา่และวิธีิปฏิิบัตัใินังบัการเงินัที่ั�งที่าง

ดา้นัผูู้เ้ชา่และผูู้ใ้หเ้ชา่ 

  มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัฉบับัันีั �นัำามาแที่นัมาตรฐานัและการตีความมาตรฐานัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััเร่�องสำญัญาเชา่

เม่�อมีผู้ลบังัคบััใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานัการบัญัชี ฉบับััทีี่� 17 เร่�อง สำญัญาเชา่ (“TAS 17”)การตีความมาตรฐานัการบัญัชี ฉบับััทีี่� 15 เร่�อง 

สำญัญาเชา่ดำาเนิันังานั - สำิ�งจงูใจทีี่�ใหแ้ก่ผูู้เ้ชา่ การตีความมาตรฐานัการบัญัชี ฉบับััทีี่� 27 เร่�อง การประเมินัเน่ั �อหาสำญัญาเชา่ทีี่�ที่ ำาขึ �นั

ตามรูปแบับักฎหมาย และการตีความมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั ฉบับััทีี่� 4 เร่�อง การประเมินัวา่ขอ้ตกลงประกอบัดว้ยสำญัญา

เชา่หรอ่ไม่

  สำ ำาหรบััการบัญัชีที่างดา้นัผูู้เ้ชา่ มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัฉบับัันีั �มีการเปลี�ยนัแปลงอยา่งเป็นัสำาระสำำาคญั โดย

ยกเลกิการแยกประเภที่ระหวา่งสำญัญาเชา่ดำาเนิันังานัและสำญัญาเชา่การเงินัภายใตม้าตรฐานัการบัญัชี ฉบับััทีี่� 17 และกำาหนัดใหผูู้้้

เชา่รบััรูส้ำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชแ้ละหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ ณ วนััทีี่�สำญัญาเชา่เริ�มมีผู้ลสำำาหรบััสำญัญาเชา่ที่ั�งหมด ยกเวน้ัสำญัญาเชา่ระยะ

สำั�นัและสำญัญาเชา่ซีึ�งสำนิัที่รพัื่ยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตำ�า อยา่งไรก็ตาม การบัญัชีสำำาหรบััผูู้ใ้หเ้ชา่ยงัคงตอ้งจดัประเภที่สำญัญาเชา่เป็นัสำญัญา

เชา่ดำาเนิันังานัหรอ่สำญัญาเชา่การเงินัโดยใชห้ลกัการเชน่ัเดียวกนัักบััมาตรฐานัการบัญัชี ฉบับััทีี่� 17

  ผู้ลกระที่บัที่างการเงินัจากการนัำา TFRS 16 มาใชเ้ป็นัครั�งแรก

  บัรษัิีที่รบััรูห้นีั �สำนิัตามสำญัญาเชา่ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััสำญัญาเชา่ทีี่�ก่อนัหนัา้ถึกูจดัประเภที่เป็นัสำญัญาเชา่ดำาเนิันังานัตาม 

หลกัการ TAS 17 สำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชว้ดัมลูคา่ดว้ยจำานัวนัเที่า่กบััหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ ปรบััปรุงดว้ยจำานัวนัเงินัของการจา่ยชำาระ

ตามสำญัญาเชา่ทีี่�จา่ยลว่งหนัา้หรอ่คา้งจา่ยซีึ�งเกี�ยวขอ้งกบััสำญัญาเชา่ทีี่�รบััรูใ้นังบัแสำดงฐานัะการเงินัก่อนัวนััทีี่�นั ำามาปฏิิบัตัใิชค้รั�งแรก 

หนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ปัจจบุันััของการจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่ทีี่�เหล่ออยูค่ดิลดดว้ยอตัราดอกเบีั �ยการกูย่้มสำว่นั

เพิื่�มของบัรษัิีที่ อตัราดอกเบีั �ยการกูย่้มสำว่นัเพิื่�มของผูู้เ้ชา่ถึวัเฉลี�ยถ่ึวงนัำ�าหนักัทีี่�นัำามาใชก้บััหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ทีี่�รบััรูใ้นังบัแสำดง

ฐานัะการเงินั ณ วนััทีี่� 1 มกราคม 2563 ค่อ รอ้ยละ 2.73
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ภาระผู้กูพื่นััจากสำญัญาเชา่ดำาเนิันังานั ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562 310,847

สำญัญาเชา่ระยะสำั�นัและสำญัญาเชา่ซีึ�งสำนิัที่รพัื่ยมี์มลูคา่ตำ�า (11,059)

ผู้ลกระที่บัจากการคดิลดจำานัวนัเงินัขา้งตน้ั (8,257)

หน้�สิินต่ามสัิญญาเช่ื่าท้�รับร้� ณ วันท้� 1 มกำราคม 2563 291,531

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

  บัรษัิีที่รบััรูส้ำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชจ้ ำานัวนั 294.15 ลา้นับัาที่ และหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่จำานัวนั 291.53 ลา้นับัาที่ ตามการ

ปฏิิบัตัใินัชว่งเปลี�ยนัแปลงของมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัฉบับััทีี่� 16 ผู้ลตา่งจำานัวนั 2.62 ลา้นับัาที่ เกิดจากจำานัวนัเงินัของ

การจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่ทีี่�จา่ยลว่งหนัา้ของสำญัญาเชา่ทีี่�รบััรูใ้นังบัแสำดงฐานัะการเงินัก่อนัวนััทีี่�นั ำามาปฏิิบัตัใิชค้รั�งแรก

  นัอกจากนีั� สำภาวิชาชีพื่บัญัชีไดป้ระกาศใชแ้นัวปฏิิบัตัิที่างการบัญัชี 2 ฉบับัั ซีึ�งประกาศในัราชกิจจานัเุบักษีาแลว้เม่�อ

วนััทีี่� 22 เมษีายนั 2563 โดยมีรายละเอียดดงันีั �

  แนัวปฏิิบัตัิที่างการบัญัชี เร่�อง มาตรการผู้อ่นัปรนัชั�วคราวสำำาหรบัักิจการทีี่�ใหค้วามชว่ยเหล่อลกูหนีั�ทีี่�ไดร้บััผู้ลกระที่บั 

  จากสำถึานัการณที์ี่�สำง่ผู้ลกระที่บัตอ่เศรษีฐกิจไที่ย  

  แนัวปฏิิบัตัิที่างการบัญัชีฉบับัันีั �มีวตัถึปุระสำงคเ์พ่ื่�อเป็นัมาตรการผู้อ่นัปรนัชั�วคราวสำำาหรบัักิจการทีี่�ใหค้วามชว่ยเหล่อ 

  ลกูหนีั�ทีี่�ไดร้บััผู้ลกระที่บัจากสำถึานัการณที์ี่�สำง่ผู้ลกระที่บัตอ่เศรษีฐกิจไที่ย โดยมีการใหค้วามชว่ยเหล่อลกูหนีั�ดงักลา่ว 

  ระหวา่งวนััทีี่� 1 มกราคม 2563 ถึงึวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2564 หรอ่จนักวา่ธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยจะมีการเปลี�ยนัแปลง 

  และใหถ่้ึอปฏิิบัตัติามการเปลี�ยนัแปลงดงักลา่ว ที่ั�งนีั � กิจการทีี่�ใหค้วามชว่ยเหล่อลกูหนีั�และเล่อกปฏิิบัตัติามแนัวปฏิิบัตัิ 

  ที่างการบัญัชีฉบับัันีั � ตอ้งถ่ึอปฏิิบัตัติามมาตรการผู้อ่นัปรนัชั�วคราวที่กุขอ้ทีี่�ระบัใุนัแนัวปฏิิบัตัิที่างการบัญัชีฉบับัันีั �

  แนัวปฏิิบัตัิที่างการบัญัชี เร่�อง มาตรการผู้อ่นัปรนัชั�วคราวสำำาหรบััที่างเล่อกเพิื่�มเตมิที่างบัญัชีเพ่ื่�อรองรบััผู้ลกระที่บัจาก 

  สำถึานัการณก์ารแพื่รร่ะบัาดของโรคตดิเช่ �อไวรสัำโคโรนัา 2019 (COVID-19)  

  แนัวปฏิิบัตัิที่างการบัญัชีฉบับัันีั �ใหเ้ป็นัที่างเล่อกสำำาหรบััที่กุกิจการทีี่�ถ่ึอปฏิิบัตัติามมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั 

  สำ ำาหรบัักิจการทีี่�มีสำว่นัไดเ้สำียสำาธิารณะ เน่ั�องจากการจดัที่ำางบัการเงินัในัชว่งเวลาทีี่� COVID-19 ยงัคงอยูใ่นัสำถึานัการณ ์

  ความไมแ่นัน่ัอนัสำงู ณ วนััสำิ �นัรอบัระยะเวลารายงานั อาจเป็นัผู้ลใหฝ่้ึายบัรหิารของกิจการตอ้งใชด้ลุยพิื่นิัจอยา่งมาก 

  ในัการประมาณการ หรอ่ในัการวดัมลูคา่และรบััรูร้ายการที่างบัญัชี แนัวปฏิิบัตัิที่างการบัญัชีฉบับัันีั �จงึมีวตัถึปุระสำงค ์

  เพ่ื่�อลดผู้ลกระที่บัในับัางเร่�องจากการปฏิิบัตัติามมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินับัางฉบับัั และเพ่ื่�อใหเ้กิดความชดัเจนั 

  ในัวิธีิปฏิิบัตัิที่างบัญัชีในัชว่งเวลาทีี่�ยงัมีความไมแ่นัน่ัอนัเกี�ยวกบััสำถึานัการณด์งักลา่ว ที่ั�งนีั � กิจการสำามารถึใชแ้นัวปฏิิบัตัิ 

  ที่างการบัญัชีฉบับัันีั �สำ ำาหรบััการจดัที่ำางบัการเงินัทีี่�มีรอบัระยะเวลารายงานัสำิ �นัสำดุภายในัชว่งเวลาระหวา่งวนััทีี่� 1 มกราคม  

  2563 ถึงึวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563

  บัรษัิีที่เล่อกใชม้าตรการผู้อ่นัปรนัชั�วคราว โดยเล่อกทีี่�จะไมน่ัำาการลดคา่เชา่ตามสำญัญาจากผูู้ใ้หเ้ชา่มาถ่ึอเป็นัการ 

  เปลี�ยนัแปลงสำญัญาเชา่ โดยที่ยอยปรบััลดหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ทีี่�ครบักำาหนัดแตล่ะงวดตามสำดัสำว่นัทีี่�ไดส้ำว่นัลด พื่รอ้ม 

  ที่ั�งกลบััรายการคา่เสำ่�อมราคาจากสำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชแ้ละดอกเบีั �ยจากหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ทีี่�ยงัคงรบััรูใ้นัแตล่ะงวด 

  ตามสำดัสำว่นัของคา่เชา่ทีี่�ลดลง และบันััที่กึผู้ลตา่งทีี่�เกิดขึ �นัในักำาไรหรอ่ขาดที่นุั

  ตารางตอ่ไปนีั�แสำดงภาระผู้กูพื่นััจากสำญัญาเชา่ดำาเนิันังานัทีี่�เปิดเผู้ยตาม TAS 17 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562 โดย 

คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีั �ยการกูย่้มสำว่นัเพิื่�ม ณ วนััทีี่�นั ำามาปฏิิบัตัใิชค้รั�งแรก และหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่รบััรูใ้นังบัแสำดงฐานัะการเงินั 

ณ วนััทีี่�นั ำามาปฏิิบัตัใิชค้รั�งแรก
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 2.3 กำารป็รับป็ร้งมาต่รฐานกำารราย์งานทางกำารเงนิ ฉบบัท้� 16 เรื�อง สัิญญาเช่ื่า

  TFRS 16 ไดมี้การปรบััปรุงสำำาหรบััการยินัยอมลดคา่เชา่ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัั COVID-19 ซีึ�งมีผู้ลบังัคบััใชต้ั�งแตว่นััทีี่� 1 มิถึนุัายนั 

2563 ที่ั�งนีั �อนัญุาตใหกิ้จการถ่ึอปฏิิบัตัิก่อนัวนััทีี่�มีผู้ลบังัคบััใชไ้ด ้การปรบััปรุงนีั �เพ่ื่�อเป็นัการผู้อ่นัปรนัในัที่างปฏิิบัตัสิำ ำาหรบััผูู้เ้ชา่ โดย

ไมจ่ ำาเป็นัตอ้งประเมินัวา่การยินัยอมลดคา่เชา่ทีี่�เกิดขึ �นัอนััเป็นัผู้ลโดยตรงจากสำถึานัการณก์ารแพื่รร่ะบัาดของ COVID-19 และเขา้

เง่�อนัไขตามทีี่�ระบัไุว ้ถ่ึอเป็นัการเปลี�ยนัแปลงสำญัญาเชา่หรอ่ไม ่โดยใหบ้ันััที่กึการยินัยอมลดคา่เชา่นัั�นัเสำม่อนัวา่ไมใ่ชก่ารเปลี�ยนัแปลง

สำญัญาเชา่ นัอกจากนีั� TFRS 16 ฉบับััปรบััปรุง ไดเ้พิื่�มขอ้กำาหนัดสำำาหรบััขอ้ยกเวน้ัชั�วคราวทีี่�เกิดขึ �นัจากการปฏิิรูปอตัราดอกเบีั �ยอา้งอิง 

โดยกิจการตอ้งถ่ึอปฏิิบัตัติามการปรบััปรุงดงักลา่วกบัังบัการเงินัประจำาปีสำ ำาหรบััรอบัระยะเวลาบัญัชีทีี่�เริ�มในัหรอ่หลงัวนััทีี่� 1 มกราคม 

2565 เป็นัตน้ัไป ที่ั�งนีั �อนัญุาตใหกิ้จการถ่ึอปฏิิบัตัิก่อนัวนััทีี่�มีผู้ลบังัคบััใชไ้ด ้ซีึ�ง TFRS 16 ฉบับััปรบััปรุงนีั �ไดป้ระกาศในั 

ราชกิจจานัเุบักษีาแลว้เม่�อวนััทีี่� 27 มกราคม 2564

 2.4 มาต่รฐานกำารราย์งานทางกำารเงนิซี่้�งได้�ป็ระกำาศในราชื่กำจิำจำาน้เบกำษัาแลู�ว แต่ย่์ังไม่มผู้้ลูบงัคับใชื่�

  สำภาวิชาชีพื่บัญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบััมาตรฐานัการบัญัชี มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั การตีความมาตรฐานั

การบัญัชี และการตีความมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั ซีึ�งประกาศในัราชกิจจานัเุบักษีาแลว้ และจะมีผู้ลบังัคบััใชส้ำ ำาหรบัังบั

การเงินัทีี่�มีรอบัระยะเวลาบัญัชีทีี่�เริ�มในัหรอ่หลงัวนััทีี่� 1 มกราคม 2564 เป็นัตน้ัไป มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัดงักลา่วไดร้บัั

การปรบััปรุงหรอ่จดัใหมี้ขึ �นัเพ่ื่�อใหมี้เน่ั �อหาเที่า่เทีี่ยมกบััมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัระหวา่งประเที่ศ โดยสำว่นัใหญ่เป็นัการ

ปรบััปรุงการอา้งอิงกรอบัแนัวคดิในัมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั ยกเวน้ัการปรบััปรุงคำานิัยามและขอ้กำาหนัดที่างการบัญัชี  

ดงัตอ่ไปนีั�

  กรอบัแนัวคดิสำำาหรบััการรายงานัที่างการเงินั

  กรอบัแนัวคดิสำำาหรบััการรายงานัที่างการเงินัฉบับััปรบััปรุง ประกอบัดว้ยการปรบััปรุงคำานิัยามและเกณฑ์ก์ารรบััรูส้ำนิัที่รพัื่ย ์

  และหนีั�สำนิั รวมที่ั�งการเพิื่�มแนัวปฏิิบัตัเิกี�ยวกบััการวดัมลูคา่ การตดัรายการสำนิัที่รพัื่ยแ์ละหนีั�สำนิั การแสำดงรายการและ 

  การเปิดเผู้ยขอ้มลู นัอกจากนีั� กรอบัแนัวคดิสำำาหรบััการรายงานัที่างการเงินัฉบับัันีั � ยงัไดอ้ธิิบัายใหช้ดัเจนัขึ �นัถึงึความ 

  สำามารถึของฝ่ึายบัรหิารในัการดแูลรกัษีาที่รพัื่ยากรเชิงเศรษีฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไมแ่นัน่ัอนัในั 

  การวดัมลูคา่ของขอ้มลูที่างการเงินั

  คำานิัยามของธิรุกิจ 

  มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัฉบับััทีี่� 3 เร่�อง การรวมธิรุกิจ ทีี่�ปรบััปรุงใหม ่ไดอ้ธิิบัายใหช้ดัเจนัขึ �นัถึงึคำานิัยามของ 

  ธิรุกิจ และเพิื่�มที่างเล่อกการที่ดสำอบัการกระจกุตวั โดยกลุม่กิจกรรมและสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�ไดม้าจะถึกูพิื่จารณาวา่ไมใ่ชธ่ิรุกิจ 

  หากมลูคา่ยตุิธิรรมสำว่นัใหญ่ของสำนิัที่รพัื่ยข์ั�นัตน้ัทีี่�ไดม้านัั�นักระจกุตวัอยูใ่นัสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�สำามารถึระบัตุวัตนัไดร้ายการเดียว 

  หรอ่กลุม่ของสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�คลา้ยคลงึกนัั มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัฉบับัันีั �กำาหนัดใหใ้ชว้ิธีิเปลี�ยนัที่นััทีี่เป็นัตน้ัไป 

  สำ ำาหรบััการเปลี�ยนัแปลงดงักลา่ว และสำามารถึถ่ึอปฏิิบัตัิก่อนัวนััทีี่�มีผู้ลบังัคบััใช้

  ค ำานิัยามของความมีสำาระสำำาคญั

  การปรบััปรุงคำานิัยามของความมีสำาระสำำาคญั ที่ำาใหเ้กิดการปรบััปรุงมาตรฐานัการบัญัชี ฉบับััทีี่� 1 เร่�อง การนัำาเสำนัอ 

  งบัการเงินั และมาตรฐานัการบัญัชี ฉบับััทีี่� 8 เร่�อง นัโยบัายการบัญัชี การเปลี�ยนัแปลงประมาณการที่างบัญัชีและ 

  ขอ้ผิู้ดพื่ลาด รวมที่ั�งมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัฉบับััอ่�นัทีี่�อา้งอิงถึงึความมีสำาระสำำาคญั โดยการปรบััปรุงนีั �เพ่ื่�อให ้

  ค ำานิัยามเป็นัแนัวที่างเดียวกนัักบัักรอบัแนัวคดิ โดยใหใ้ชว้ิธีิเปลี�ยนัที่นััทีี่เป็นัตน้ัไปสำำาหรบััการเปลี�ยนัแปลงดงักลา่ว และ 

  สำามารถึถ่ึอปฏิิบัตัิก่อนัวนััทีี่�มีผู้ลบังัคบััใช้
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  การปฏิิรูปอตัราดอกเบีั �ยอา้งอิง

  เน่ั�องจากการปฏิิรูปอตัราดอกเบีั �ยอา้งอิง ที่ำาใหมี้การปรบััปรุงขอ้กำาหนัดของการบัญัชีปอ้งกนััความเสำี�ยงโดยเฉพื่าะในั 

  มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั ฉบับััทีี่� 9 เร่�อง เคร่�องม่อที่างการเงินั และมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั  

  ฉบับััทีี่� 7 เร่�อง การเปิดเผู้ยขอ้มลูเคร่�องม่อที่างการเงินั

  ผูู้บ้ัรหิารของบัรษัิีที่จะนัำามาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัทีี่�เกี�ยวขอ้งมาเริ�มถ่ึอปฏิิบัตัิกบัังบัการเงินัของบัรษัิีที่ เม่�อ 

  มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัดงักลา่วมีผู้ลบังัคบััใช ้โดยผูู้บ้ัรหิารของบัรษัิีที่อยูร่ะหวา่งการประเมินัผู้ลกระที่บัจาก 

  มาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินัดงักลา่วทีี่�มีตอ่งบัการเงินัของบัรษัิีที่ในังวดทีี่�จะเริ�มถ่ึอปฏิิบัตัิ

 3.1 สิก้ำลูเงนิท้�ใชื่�ในกำารด้ำาเนินงานแลูะนำาเสินองบกำารเงนิ  

  งบัการเงินันีั�จดัที่ำาและแสำดงหนัว่ยเงินัตราเป็นัเงินับัาที่ซีึ�งเป็นัสำกลุเงินัทีี่�ใชใ้นัการดำาเนิันังานัของบัรษัิีที่ ขอ้มลูที่าง 

การเงินัที่ั�งหมดมีการปัดเศษีในังบัการเงินัเพ่ื่�อใหแ้สำดงเป็นัหลกัพื่นัับัาที่ ยกเวน้ัทีี่�ระบัไุวเ้ป็นัอยา่งอ่�นั

 3.2 เงนิสิด้แลูะราย์กำารเทย้์บเทา่เงนิสิด้

  เงินัสำดและรายการเทีี่ยบัเที่า่เงินัสำดประกอบัดว้ย เงินัสำดในัม่อ เงินัฝึากธินัาคารและสำถึาบันััการเงินัและเงินัลงที่นุั 

ระยะสำั�นั ซีึ�งมีกำาหนัดระยะเวลา 3 เด่อนั หรอ่นัอ้ยกวา่ 

 3.3 เครื�องมอืทางกำารเงนิ

  ก) นัโยบัายทีี่�ปฏิิบัตัใิชต้ั�งแตว่นััทีี่� 1 มกราคม 2563

   บัรษัิีที่รบััรูส้ำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัและหนีั�สำนิัที่างการเงินัในังบัแสำดงฐานัะการเงินั เม่�อบัรษัิีที่เขา้เป็นัคูส่ำญัญาตาม 

   ขอ้กำาหนัดของเคร่�องม่อที่างการเงินันัั�นั

   สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัและหนีั�สำนิัที่างการเงินัมีการวดัมลูคา่เม่�อเริ�มแรกดว้ยมลูคา่ยตุิธิรรม สำำาหรบััตน้ัที่นุั 

   การที่ำารายการเพ่ื่�อใหไ้ดม้าซีึ�งสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัและหนีั�สำนิัที่างการเงินั จะถึกูเพิื่�มหรอ่หกัออกจากมลูคา่ยตุิธิรรม 

   ของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัหรอ่หนีั�สำนิัที่างการเงินัตามความเหมาะสำมในัการรบััรูร้ายการเม่�อเริ�มแรก

   3.3.1 สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั

    การซ่ี �อหรอ่การขายสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัตามวิธีิปกติที่ั�งหมด จะรบััรูร้ายการและตดัรายการออกจาก 

    บัญัชี ณ วนััทีี่�ซ่ี �อหรอ่ขายสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั (Trade date) การซ่ี �อหรอ่การขายสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั 

    ตามวิธีิปกตเิป็นัการซ่ี �อหรอ่การขายสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัภายใตส้ำญัญาทีี่�มีเง่�อนัไขการสำง่มอบัสำนิัที่รพัื่ย ์

    ภายในัระยะเวลาทีี่�กำาหนัดตามหลกัเกณฑ์ห์รอ่วิธีิปฏิิบัตัโิดยที่ั�วไปของตลาดซ่ี �อขายทีี่�พิื่จารณา

    สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�รบััรูท้ี่ั�งหมดจะถึกูวดัมลูคา่ในัภายหลงัที่ั�งจำานัวนัโดยราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ยหรอ่ 

    วิธีิมลูคา่ยตุิธิรรม ที่ั�งนีั �ขึ �นัอยูก่บััการจดัประเภที่ของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินันัั�นั

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
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    การจััดประเภทสิินทรัพย์์ทางการเงนิ

    สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัประเภที่หนีั�ทีี่�เขา้เง่�อนัไขดงัตอ่ไปนีั � ถึกูวดัมลูคา่ในัภายหลงัดว้ยราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย

   -   สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินันัั�นัถึกูถ่ึอครองตามโมเดลธิรุกิจทีี่�มีวตัถึปุระสำงคก์ารถ่ึอครอง  สำนิัที่รพัื่ยท์ี่าง 

    การเงินัเพ่ื่�อรบัักระแสำเงินัสำดตามสำญัญา และ

   -   ขอ้กำาหนัดตามสำญัญาของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั ซีึ�งที่ำาใหเ้กิดกระแสำเงินัสำด ซีึ�งเป็นัการจา่ยเพีื่ยง 

    เงินัตน้ัและดอกเบีั �ยจากยอดคงเหล่อของเงินัตน้ัในัวนััทีี่�กำาหนัดไว้

    วิิธีีราคาทนุตััดจัำาหน่าย์และอััตัราดอักเบี้ี �ย์ที�แท้จัริง

    วิธีิอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิ ค่อวิธีิการคำานัวณราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ยของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัและการปันั 

    สำว่นัรายไดด้อกเบีั �ยตลอดระยะเวลาทีี่�เกี�ยวขอ้ง

    อตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิ เป็นัอตัราทีี่�ใชค้ดิลดประมาณการเงินัสำดรบััในัอนัาคต (รวมถึงึคา่ธิรรมเนีัยมและ 

    ตน้ัที่นุัในัการรบััและจา่ยที่ั�งหมดทีี่�เป็นัสำว่นัหนัึ�งของอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิ)

    รายไดด้อกเบีั �ยมีการรบััรูโ้ดยใชว้ิธีิอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิสำ ำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�วดัมลูคา่ในั 

    ภายหลงัดว้ยราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย 

    การด้อัย์ค่าขอังสิินทรัพย์์ทางการเงนิ

    บัรษัิีที่รบััรูค้า่เผู่้�อการดอ้ยคา่สำำาหรบััผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัสำำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยท์ี่าง 

    การเงินัประเภที่หนีั�ทีี่�วดัมลูคา่ดว้ยราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย และเงินัใหส้ำนิัเช่�อแก่ลกูหนีั� โดยใชโ้มเดล 

    ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั บัรษัิีที่บันััที่กึผู้ลขาดที่นุัทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัและการเปลี�ยนัแปลง 

    ในัผู้ลขาดที่นุัทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัเหลา่นัั�นั ณ แตล่ะวนััทีี่�รายงานัเพ่ื่�อสำะที่อ้นัการเปลี�ยนัแปลงในัความ 

    เสำี�ยงดา้นัเครดติตั�งแตร่บััรูส้ำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัเม่�อเริ�มแรกโดยไมจ่ำาเป็นัตอ้งรอใหเ้กิดเหตกุารณด์า้นั 

    เครดติขึ �นัก่อนั 

    บัรษัิีที่รบััรูผู้้ลขาดที่นุัดา้นัเครดิตทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัตลอดอายขุองเคร่�องม่อที่างการเงินัเม่�อมีการ 

    เพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญัของความเสำี�ยงดา้นัเครดตินับััตั�งแตว่นััทีี่�รบััรูเ้ม่�อเริ�มแรก ถึา้หากไมมี่การ 

    เพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญัของความเสำี�ยงดา้นัเครดติ บัรษัิีที่จะวดัมลูคา่ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่ 

    จะเกิดขึ �นัเที่า่กบััผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัในั 12 เด่อนัขา้งหนัา้

    ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัตลอดอายแุสำดงถึงึผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั 

    จากเหตกุารณป์ฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญาทีี่�มีความเป็นัไปไดว้า่จะเกิดขึ �นัตลอดอายขุองเคร่�องม่อที่างการเงินัทีี่� 

    คาดไว ้ในัที่างกลบัักนัั ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัในั 12 เด่อนัขา้งหนัา้แสำดงถึงึสำดัสำว่นั 

    ของผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดตลอดอายทีุี่�คาดวา่จะเกิดจากเหตกุารณป์ฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญาของ 

    เคร่�องม่อที่างการเงินัทีี่�มีความเป็นัไปไดว้า่จะเกิดขึ �นัภายในั 12 เด่อนัหลงัจากวนััทีี่�รายงานั

    ก) การเพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญัของความเสำี�ยงดา้นัเครดติ

     บัรษัิีที่ไดเ้ปรยีบัเทีี่ยบัความเสำี�ยงจากการจากการไมป่ฏิิบัตัติามสำญัญาของเคร่�องม่อที่าง 

     การเงินั ณ วนััทีี่�รายงานั กบััความเสำี�ยงจากการไมป่ฏิิบัตัติามสำญัญาของเคร่�องม่อที่าง 

     การเงินั ณ วนััทีี่�รบััรูเ้ม่�อเริ�มแรกตลอดอายทีุี่�คาดไวข้องสำนิัที่รพัื่ย ์           
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     ในัการประเมินัความเสำี�ยงดา้นัเครดติของเคร่�องม่อที่างการเงินัมีการเพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญั 

     นับััตั�งแตว่นััทีี่�รบััรูเ้ริ�มแรกหรอ่ไมน่ัั�นั บัรษัิีที่พิื่จารณาจากขอ้มลูเชิงปรมิาณและขอ้มลู 

     เชิงคณุภาพื่ทีี่�มีความสำมเหตสุำมผู้ลและมีความสำมัพื่นััธิก์นัั รวมถึงึประสำบัการณใ์นัอดีต และ 

     ขอ้มลูทีี่�มีการคาดการณไ์ปในัอนัาคตทีี่�สำามารถึหาไดโ้ดยไมใ่ชต้น้ัที่นุัหรอ่ความพื่ยายามทีี่� 

     มากเกินัควร 

     อยา่งไรก็ตาม บัรษัิีที่สำนัันิัษีฐานัวา่ความเสำี�ยงดา้นัเครดติของเคร่�องม่อที่างการเงินัไมไ่ดมี้การ 

     เพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญันับััตั�งแตก่ารรบััรูร้ายการเม่�อเริ�มแรก หากพิื่จารณาแลว้วา่เคร่�องม่อ 

     ที่างการเงินัทีี่�มีความเสำี�ยงดา้นัเครดติตำ�า ณ วนััทีี่�รายงานั โดยความเสำี�ยงดา้นัเครดติของ 

     เคร่�องม่อที่างการเงินัถ่ึอวา่อยูใ่นัระดบััตำ�าในักรณีดงัตอ่ไปนีั�

     (1) เคร่�องม่อที่างการเงินันัั�นัมีความเสำี�ยงตำ�าจากการปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา

     (2) ลกูหนีั �สำามารถึจา่ยชำาระกระแสำเงินัสำดตามสำญัญาในัระยะเวลาอนััใกล ้และ

     (3) การเปลี�ยนัแปลงในัทิี่ศที่างตรงกนััขา้มของสำภาวะที่างเศรษีฐกิจและธิรุกิจในั 

      ระยะยาวไมอ่าจลดความสำามารถึของลกูหนีั�ในัการจา่ยชำาระกระแสำเงินัสำดตาม 

      สำญัญาได้

     บัรษัิีที่ไดต้ดิตามความมีประสำทิี่ธิิผู้ลของปัจจยัหรอ่ขอ้บัง่ชี �ทีี่�ใชใ้นัการประเมินัการเพิื่�มขึ �นั 

     อยา่งมีนัยัสำำาคญัของความเสำี�ยงดา้นัเครดิตและปรบััปรุงปัจจยัหรอ่ขอ้บัง่ชี �ดงักลา่วให ้

     เหมาะสำมอยา่งสำมำ�าเสำมอ เพ่ื่�อใหม้ั�นัใจวา่ปัจจยัหรอ่ขอ้บัง่ชี �นัั�นัสำามารถึทีี่�จะระบักุารเพิื่�มขึ �นั 

     อยา่งมีนัยัสำำาคญัของความเสำี�ยงดา้นัเครดติไดก่้อนัทีี่�มลูคา่ของเคร่�องม่อที่างการเงินัจะเกิด 

     การคา้งชำาระขึ �นั

    ข) นิัยามของการปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา

     บัรษัิีที่พิื่จารณาเหตกุารณข์องการปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา ซีึ�งสำอดคลอ้งกบัันัโยบัายของการจดัการ 

     ความเสำี�ยงดา้นัเครดติภายในั และประสำบัการณใ์นัอดีตบัง่ชี �วา่อาจจะไมไ่ดร้บััชำาระจาก 

     ผูู้กู้ย่้ม โดยพิื่จารณาขอ้มลูจากแหลง่ภายในัหรอ่ภายนัอกทีี่�บัง่ชี �วา่ลกูหนีั �มีความนัา่จะเป็นัทีี่� 

     จะไมส่ำามารถึจา่ยชำาระกระแสำเงินัสำดตามสำญัญาใหแ้ก่เจา้หนีั �ได้

 

     ในัการวิเคราะหข์า้งตน้ั บัรษัิีที่พิื่จารณาวา่ การปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญานัั�นัเกิดขึ �นัเม่�อมีการคา้งชำาระ 

     เกินักวา่ 90 วนัั เวน้ัแตบ่ัรษัิีที่จะมีขอ้มลูทีี่�มีสำามารถึสำนับััสำนันุัไดว้า่การปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญาในั 

     ชว่งเวลาทีี่�เกินักวา่นัั�นัมีความสำมเหตสุำมผู้ล

    ค) สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�มีการดอ้ยคา่ดา้นัเครดติ

     สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัมีการดอ้ยคา่ดา้นัเครดิตเม่�อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นัึ�งหรอ่ 

     หลายเหตกุารณที์ี่�กระที่บัตอ่ประมาณการกระแสำเงินัสำดในัอนัาคตของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั  

     โดยหลกัฐานัทีี่�แสำดงวา่สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัมีการดอ้ยคา่ดา้นัเครดติพิื่จารณาจากเหตกุารณ ์

     ดงัตอ่ไปนีั�

   -    การประสำบัปัญหาที่างการเงินัอยา่งมีนัยัสำำาคญัของลกูคา้

   -    การละเมิดสำญัญา เชน่ั การปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญาหรอ่การคา้งชำาระเกินักำาหนัด

   -    ผูู้ใ้หกู้ผู้้อ่นัปรนัเง่�อนัไขแก่ผูู้กู้ที้ี่�มีปัญหาที่างการเงินัเน่ั�องจากเศรษีฐกิจ หรอ่เง่�อนัไข 

    ตามสำญัญา ซีึ�งผูู้ใ้หกู้จ้ะไมพิ่ื่จารณาผู้อ่นัปรนัใหใ้นักรณีอ่�นั ๆ

   -    มีความเป็นัไปไดค้อ่นัขา้งแนัที่ี่�ลกูคา้จะลม้ละลายหรอ่ปรบััโครงสำรา้งที่างการเงินั
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    ง) นัโยบัายการตดัรายการออกจากบัญัชี (Write-off)

     บัรษัิีที่ตดัรายการเงินัใหส้ำนิัเช่�อแก่ลกูหนีั�ออกจากบัญัชี เม่�อมีขอ้มลูทีี่�บัง่ชี �วา่ลกูหนีั� 

     ประสำบัปัญหาดา้นัการเงินั และบัรษัิีที่ไมส่ำามารถึไดร้บััการชำาระหนีั�ไดใ้นัที่างปฏิิบัตั ิเชน่ั เม่�อ 

     ลกูหนีั�เขา้สำูก่ระบัวนัการลม้ละลายหรอ่การชำาระบัญัชี หรอ่ในักรณีทีี่�เงินัใหส้ำนิัเช่�อแก่ลกูหนีั� 

     คา้งชำาระเกินักวา่ระยะเวลาทีี่�ผูู้บ้ัรหิารกำาหนัดไว ้แลว้แตเ่หตกุารณใ์ดจะถึงึก่อนั ซีึ�งเงินัให ้

     สำนิัเช่�อแก่ลกูหนีั�ทีี่�ถึกูตดัรายการออกจากบัญัชีแลว้นัั�นั อาจยงัตอ้งมีการเขา้สำูก่ระบัวนัการทีี่� 

     คาดวา่จะไดร้บััค่นัที่างกฎหมายของบัรษัิีที่ โดยจำานัวนัทีี่�ไดร้บััค่นัทีี่�เกิดขึ �นันัั�นัรบััรูใ้นักำาไรหรอ่ 

     ขาดที่นุั

    จ) การวดัมลูคา่และการรบััรูผู้้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั

     การวดัมลูคา่ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัประกอบัดว้ยคา่ความนัา่จะเป็นัทีี่�ลกูหนีั � 

     จะปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา รอ้ยละของความเสำียหายทีี่�อาจเกิดขึ �นัเม่�อลกูหนีั�ปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา 

     ตอ่ยอดหนีั� และยอดหนีั�หรอ่ประมาณการยอดหนีั�เม่�อลกูหนีั �ปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา การประเมินัคา่ 

     ความนัา่จะเป็นัดงักลา่ว ใชข้อ้มลูในัอดีตทีี่�ปรบััดว้ยการคาดการณข์อ้มลูในัอนัาคต ยอดหนีั� 

     หรอ่ประมาณการยอดหนีั�เม่�อลกูหนีั �ผิู้ดนัดัชำาระหนีั� 

 

     สำ ำาหรบััลกูหนีั �ตามสำญัญาสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ ยอดหนีั�เม่�อลกูหนีั �ปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญาจะเที่า่กบััมลูคา่ 

     ตามบัญัชีขั�นัตน้ัของสำนิัที่รพัื่ย ์ณ วนััทีี่�รายงานั 

     สำ ำาหรบััลกูหนีั�ตามสำญัญาสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคล ยอดหนีั�เม่�อลกูหนีั�ปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญาจะเที่า่กบัั 

     มลูคา่ตามบัญัชีขั�นัตน้ัของสำนิัที่รพัื่ย ์ณ วนััทีี่�รายงานั รวมถึงึจำานัวนัเงินัทีี่�เพิื่�มขึ �นัใด ๆ ทีี่� 

     คาดวา่จะถึกูเบักิใชใ้นัอนัาคตในัวนััทีี่�ผิู้ดสำญัญาซีึ�งพิื่จารณาจากแนัวโนัม้ในัอดีต ความเขา้ใจ 

     ความจำาเป็นัดา้นัการเงินัในัอนัาคตโดยเฉพื่าะเจาะจงของลกูหนีั� และขอ้มลูการคาดการณ ์

     เหตกุารณใ์นัอนัาคตทีี่�เกี�ยวขอ้งอ่�นั ๆ

     หากบัรษัิีที่วดัมลูคา่ของคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัของเคร่�องม่อที่างการเงินัดว้ยจำานัวนัเงินัทีี่�เที่า่กบัั  

     ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัตลอดอายใุนัรอบัระยะเวลารายงานัก่อนั แต ่ณ  

     วนััทีี่�รายงานัปัจจบุันัั ไดมี้การพิื่จารณาแลว้เหน็ัวา่ไมต่อ้งถ่ึอปฏิิบัตัติามเง่�อนัไขของผู้ลขาดที่นุั 

     ดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัตลอดอายใุนัรอบัระยะเวลารายงานั บัรษัิีที่จะวดัมลูคา่ของ 

     คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดว้ยจำานัวนัเงินัทีี่�เที่า่กบััผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัในั 12 เด่อนั 

     ขา้งหนัา้ ณ วนััทีี่�รายงานัปัจจบุันัั 

   3.3.2 หนีั �สำนิัที่างการเงินั

    หนีั �สำนิัที่างการเงินัที่ั�งหมดถึกูวดัมลูคา่ดว้ยราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ยโดยใชว้ิธีิอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิ

    หนี�สิินทางการเงนิที�วัิดมููลค่าด้วิย์ราคาทนุตััดจัำาหน่าย์

    วิธีิอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิเป็นัวิธีิทีี่�ใชใ้นัการคำานัวณราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ยของหนีั�สำนิัที่างการเงินัและใช ้

    สำ ำาหรบััรบััรูด้อกเบีั �ยจา่ยตลอดอายขุองหนีั�สำนิัที่างการเงินันัั�นั อตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิเป็นัอตัราทีี่�ใชใ้นั 

    การคดิลดประมาณการเงินัสำดจา่ยในัอนัาคต ตลอดอายขุองหนีั�สำนิัที่างการเงินัทีี่�คาดไว ้หรอ่ระยะเวลา 

    ทีี่�สำั�นักวา่ตามความเหมาะสำม เพ่ื่�อใหไ้ดร้าคาที่นุัตดัจำาหนัา่ยของหนีั�สำนิัที่างการเงินั
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    การตััดราย์การเคร่�อังมู่อัทางการเงนิ

    บัรษัิีที่ตดัรายการสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั เม่�อกระแสำเงินัสำดตามสำญัญาของสำนิัที่รพัื่ยห์มดลง หรอ่มีการ 

    โอนัยา้ยสำทิี่ธิิทีี่�จะรบัักระแสำเงินัสำดตามสำญัญาของสำนิัที่รพัื่ยต์ามการโอนัความเสำี�ยงและผู้ลตอบัแที่นั 

    ของความเป็นัเจา้ของออกไป

    หนีั �สำนิัที่างการเงินัถึกูตดัรายการจากงบัแสำดงฐานัะที่างการเงินั เม่�อบัรษัิีที่ไดส้ำิ �นัสำดุภาระผู้กูพื่นััหรอ่ 

    สำญัญาถึกูยกเลกิหรอ่หมดอายุ

   3.3.3 ตราสำารอนัพุื่นััธิท์ี่างการเงินั

    บัรษัิีที่เขา้ที่ำาสำญัญาตราสำารอนัพุื่นััธิท์ี่างการเงินัหลายประเภที่เพ่ื่�อบัรหิารความเสำี�ยงกบััอตัราดอกเบีั �ย 

    และอตัราแลกเปลี�ยนัตา่งประเที่ศ รวมถึงึสำญัญาแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินัตราตา่งประเที่ศและอตัราดอกเบีั �ย  

    และสำญัญาแลกเปลี�ยนัอตัราดอกเบีั �ย

    อนัพุื่นััธิร์บััรูร้ายการเม่�อเริ�มแรกดว้ยมลูคา่ยตุิธิรรม ณ วนััทีี่�เขา้ที่ำาสำญัญาอนัพุื่นััธิแ์ละวดัมลูคา่ใหมใ่นั 

    ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุิธิรรม ณ วนััสำิ �นัรอบัของแตล่ะรอบัระยะเวลารายงานั ผู้ลกำาไรหรอ่ขาดที่นุัรบััรูใ้นั 

    กำาไรหรอ่ขาดที่นุัที่นััทีี่ 

    อนัพุื่นััธิที์ี่�มลูคา่ยตุิธิรรมเป็นับัวกรบััรูเ้ป็นัสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั ตรงกนััขา้มอนัพุื่นััธิที์ี่�มลูคา่ยตุิธิรรม 

    เป็นัลบัรบััรูเ้ป็นัหนีั�สำนิัที่างการเงินั อนัพุื่นััธิจ์ะไมห่กักลบัในังบัการเงินั เวน้ัแตบ่ัรษัิีที่จะมีที่ั�งสำทิี่ธิิที่าง 

    กฎหมายและมีความตั�งใจในัการหกักลบั อนัพุื่นััธิแ์สำดงเป็นัสำนิัที่รพัื่ยไ์มห่มนุัเวียนัหรอ่หนีั �สำนิัไมห่มนุัเวียนั  

    หากระยะเวลาทีี่�เหล่ออยูข่องอนัพุื่นััธิมี์มากกวา่ 12 เด่อนัและไมค่าดวา่จะถึกูรบััรูห้รอ่จา่ยภายในั 12  

    เด่อนั อนัพุื่นััธิอ่์�นัแสำดงเป็นัสำนิัที่รพัื่ยห์มนุัเวียนัหรอ่หนีั�สำนิัหมนุัเวียนั

  ข) นัโยบัายทีี่�ปฏิิบัตัใิชก่้อนัวนััทีี่� 1 มกราคม 2563

   3.3.4 ลกูหนีั �เงินัใหกู้ย่้ม

    ลกูหนีั�ตามสำญัญาสำนิัเช่�อบัคุคลแสำดงในัราคาที่นุัรวมดอกเบีั �ยคา้งรบััและรายไดค้า่ธิรรมเนีัยมการใช ้

    วงเงินัคา้งรบััสำทุี่ธิิคา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญู

    ลกูหนีั �ตามสำญัญาสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระแสำดงในัราคาที่นุัสำทุี่ธิิจากรายไดด้อกเบีั �ยรอตดับัญัชี และคา่เผู่้�อหนีั � 

    สำงสำยัจะสำญู 

   3.3.5 คา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญู

    คา่เผู่้�อหนีั�สำงสำยัจะสำญูประเมินัโดยการวิเคราะหป์ระวตักิารชำาระหนีั�และการคาดการณเ์กี�ยวกบััการ 

    ช ำาระหนีั�ในัอนัาคตของลกูคา้ บัรษัิีที่ตั�งคา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญูในัอตัรารอ้ยละของยอดลกูหนีั�รวมดอกเบีั �ย 

    คา้งรบััและรายไดค้า่ธิรรมเนีัยมการใชว้งเงินัคา้งรบััสำทุี่ธิิจากรายไดด้อกเบีั �ยรอตดับัญัชี และตั�งคา่เผู่้�อ 

    หนีั �สำงสำยัจะสำญูที่ั�งจำานัวนัสำำาหรบััลกูหนีั �ทีี่�คา้งชำาระเกินักำาหนัดสำามเด่อนั

    บัรษัิีที่จะตดับัญัชีเป็นัหนีั�สำญูสำำาหรบััลกูหนีั �ทีี่�ผิู้ดนัดัชำาระตดิตอ่กนััเกินัหกเด่อนั หนีั �สำญูรบััค่นัของรายการ 

    ดงักลา่วจะถึกูบันััที่กึเป็นัรายไดอ่้�นัในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั
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   3.3.6 การปรบััโครงสำรา้งหนีั�

    ในัการปรบััโครงสำรา้งหนีั�โดยการผู้อ่นัปรนัเง่�อนัไขการชำาระหนีั�ใหแ้ก่ลกูหนีั � บัรษัิีที่จะบันััที่กึสำว่นัสำญูเสำีย 

    ทีี่�เกิดขึ �นัจากการคำานัวณราคาตามบัญัชีใหมข่องลกูหนีั�โดยการคำานัวณมลูคา่ปัจจบุันััของกระแสำเงินัสำด 

    รบััตามเง่�อนัไขใหม ่โดยใชอ้ตัราดอกเบีั �ยทีี่�ตกลงกนััใหมใ่นัการคดิลดผู้ลตา่งระหวา่งราคาตามบัญัชีใหม ่

    ทีี่�ค ำานัวณไดที้ี่�ต ำ�ากวา่ราคาตามบัญัชีเดมิรวมดอกเบีั �ยคา้งรบััของลกูหนีั�จะบันััที่กึเป็นัสำว่นัสำญูเสำียจาก 

    การปรบััโครงสำรา้งหนีั�ในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั

    ขาดที่นุัจากการปรบััโครงสำรา้งหนีั�ทีี่�มีปัญหาซีึ�งเกิดจากการลดเงินัตน้ัและดอกเบีั �ย รบััรูเ้ป็นัคา่ใชจ้า่ย 

    ในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั

   3.3.7 หนีั �สำนิัทีี่�มีภาระดอกเบีั �ย

    หนีั �สำนิัทีี่�มีภาระดอกเบีั �ยบันััที่กึเริ�มแรกในัมลูคา่ยตุิธิรรมหกัคา่ใชจ้า่ยทีี่�เกี�ยวกบััการเกิดหนีั�สำนิั ภายหลงั 

    จากการบันััที่กึหนีั�สำนิัทีี่�มีภาระดอกเบีั �ยจะบันััที่กึตอ่มาโดยราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ย ผู้ลตา่งระหวา่งยอดหนีั� 

    เริ�มแรกและยอดหนีั�เม่�อครบักำาหนัดไถ่ึถึอนัจะบันััที่กึในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั 

    ตลอดอายกุารกูย่้มโดยใชว้ิธีิอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิ

   3.3.8 เคร่�องม่อที่างการเงินัทีี่�เป็นัตราสำารอนัพุื่นััธิ์

    เคร่�องม่อที่างการเงินัทีี่�เป็นัตราสำารอนัพุื่นััธิไ์ดถ้ึกูนัำามาใช ้เพ่ื่�อจดัการความเสำี�ยงทีี่�เกิดจากการเปลี�ยนัแปลง 

    ในัอตัราแลกเปลี�ยนัเงินัตราตา่งประเที่ศและอตัราดอกเบีั �ยทีี่�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินั 

    หนีั �สำนิัทีี่�มีคา่เป็นัเงินัตราตา่งประเที่ศและไดร้บััการปอ้งกนััความเสำี�ยงดว้ยสำญัญาแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินั 

    ตา่งประเที่ศบันััที่กึเป็นัเงินับัาที่โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนัตามสำญัญานัั�นั

    ผู้ลตา่งทีี่�เกิดจากสำญัญาแลกเปลี�ยนัอตัราดอกเบีั �ยรบััรูแ้ละบันััที่กึโดยปรบััปรุงกบััดอกเบีั �ยจา่ยของเงินั 

    กูย่้มทีี่�ไดร้บััการปอ้งกนััความเสำี�ยงนัั�นั

 3.4 ส่ิวนป็รับป็ร้งสิิทธิิกำารเช่ื่าแลูะอ้ป็กำรณ์

  กำารรับร้�แลูะกำารวัด้ม้ลูค่า

  สำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ ์แสำดงดว้ยราคาที่นุัหกัคา่เสำ่�อมราคาสำะสำมและขาดที่นุัจากการดอ้ยคา่

  ราคาที่นุัรวมถึงึตน้ัที่นุัที่างตรง ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการไดม้าของสำนิัที่รพัื่ย ์ตน้ัที่นุัของการก่อสำรา้งสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�กิจการ 

  ก่อสำรา้งเอง รวมถึงึตน้ัที่นุัของวสัำด ุแรงงานัที่างตรง และตน้ัที่นุัที่างตรงอ่�นัๆ ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการจดัหาสำนิัที่รพัื่ยเ์พ่ื่�อให ้

  สำนิัที่รพัื่ยน์ัั�นัอยูใ่นัสำภาพื่ทีี่�พื่รอ้มจะใชง้านัไดต้ามความประสำงค ์ตน้ัที่นุัในัการร่ �อถึอนั การขนัยา้ย การบัรูณะสำถึานัทีี่�ตั�ง 

  ของสำนิัที่รพัื่ยแ์ละตน้ัที่นุัการกูย่้ม สำ ำาหรบััเคร่�องม่อทีี่�ควบัคมุโดยลขิสำทิี่ธิิ�ซีอฟื้แวรซ์ีึ�งไมส่ำามารถึที่ำางานัไดโ้ดยปราศจาก 

  ลขิสำทิี่ธิิ�ซีอฟื้แวรน์ัั�นัใหถ่้ึอวา่ลขิสำทิี่ธิิ�ซีอฟื้แวรด์งักลา่วเป็นัสำว่นัหนัึ�งของอปุกรณ ์

  สำว่นัประกอบัของรายการสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ ์แตล่ะรายการทีี่�มีอายกุารใหป้ระโยชนัไ์มเ่ที่า่กนััตอ้ง 

  บันััที่กึแตล่ะสำว่นัประกอบัทีี่�มีนัยัสำำาคญัแยกตา่งหากจากกนัั 
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  กำาไรหรอ่ขาดที่นุัจากการจำาหนัา่ยสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ ์ค่อผู้ลตา่งระหวา่งสำิ�งตอบัแที่นัสำทุี่ธิิทีี่�ไดร้บัั 

  จากการจำาหนัา่ยกบััมลูคา่ตามบัญัชีของสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ ์โดยรบััรูส้ำทุี่ธิิเป็นัรายไดอ่้�นัในังบักำาไร 

  ขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั

  ต่�นท้นท้�เกำดิ้ข้�นในภาย์หลัูง

  ตน้ัที่นุัในัการเปลี�ยนัแที่นัสำว่นัประกอบัจะรบััรูเ้ป็นัสำว่นัหนัึ�งของมลูคา่ตามบัญัชีของรายการสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ 

  และอปุกรณ ์ ถึา้มีความเป็นัไปไดค้อ่นัขา้งแนัที่ี่� บัรษัิีที่จะไดร้บััประโยชนัเ์ชิงเศรษีฐกิจในัอนัาคตจากรายการนัั�นั และ 

  สำามารถึวดัมลูคา่ตน้ัที่นุัของรายการนัั�นัไดอ้ยา่งนัา่เช่�อถ่ึอ  ชิ �นัสำว่นัทีี่�ถึกูเปลี�ยนัแที่นัจะถึกูตดัจำาหนัา่ยตามมลูคา่ตาม 

  บัญัชี  ตน้ัที่นุัทีี่�เกิดขึ �นัในัการซีอ่มบัำารุงสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณที์ี่�เกิดขึ �นัเป็นัประจำาจะรบััรูใ้นักำาไรขาดที่นุั 

  และกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัเม่�อเกิดขึ �นั

  ค่าเสิื�อมราคา

  คา่เสำ่�อมราคาคำานัวณจากมลูคา่เสำ่�อมสำภาพื่ของรายการสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ ์ซีึ�งประกอบัดว้ยราคาที่นุั 

  ของสำนิัที่รพัื่ยห์รอ่ตน้ัที่นุัในัการเปลี�ยนัแที่นัอ่�นั หกัดว้ยมลูคา่คงเหล่อของสำนิัที่รพัื่ย ์

 

  คา่เสำ่�อมราคาบันััที่กึเป็นัคา่ใชจ้า่ยในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั คำานัวณโดยวิธีิเสำน้ัตรงตามเกณฑ์ ์

  อายกุารใชง้านัโดยประมาณของสำนิัที่รพัื่ยแ์ตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านัของสำนิัที่รพัื่ยแ์สำดงไดด้งันีั �

    สำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่   5 ปี

    เคร่�องตกแตง่ ตดิตั�งและเคร่�องใชส้ำ ำานักังานั 3, 5 ปี

    ยานัพื่าหนัะ    5 ปี

  บริษััทไม่คดิ้ค่าเสิื�อมราคาสิำาหรับสิินทรัพย์ท์้�อย์้่ระหว่างกำารต่ดิ้ต่ั�ง

  วิธีิการคดิคา่เสำ่�อมราคา อายกุารใหป้ระโยชนัข์องสำนิัที่รพัื่ย ์และมลูคา่คงเหล่อ ถึกูที่บัที่วนัอยา่งนัอ้ยทีี่�สำดุที่กุสำิ �นัรอบัปี 

  บัญัชี และปรบััปรุงตามความเหมาะสำม

 3.5 สิินทรัพย์ไ์ม่มต้่วัต่นนอกำจำากำค่าความนิย์ม

  สิินทรัพย์ไ์ม่มต้่วัต่นอื�น

  สำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนัทีี่�บัรษัิีที่ซ่ี �อมาและมีอายกุารใชง้านัจำากดั แสำดงในัราคาที่นุัหกัคา่ตดัจำาหนัา่ยสำะสำมและผู้ลขาดที่นุั 

  จากการดอ้ยคา่สำะสำม 

  ค่าต่ดั้จำำาหน่าย์  

  คา่ตดัจำาหนัา่ยคำานัวณจากราคาที่นุัของสำนิัที่รพัื่ยห์รอ่จำานัวนัอ่�นัทีี่�ใชแ้ที่นัราคาที่นุัหกัดว้ยมลูคา่คงเหล่อ

  คา่ตดัจำาหนัา่ยรบััรูใ้นังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัโดยวิธีิเสำน้ัตรงซีึ�งโดยสำว่นัใหญ่จะสำะที่อ้นัรูปแบับัทีี่� 

  คาดวา่จะไดร้บััประโยชนัใ์นัอนัาคตจากสำนิัที่รพัื่ยน์ัั�นัตามระยะเวลาทีี่�คาดวา่จะไดร้บััประโยชนัจ์ากสำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนั 

  ซีึ�งไมร่วมคา่ความนิัยม โดยเริ�มตดัจำาหนัา่ยสำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนัเม่�อสำนิัที่รพัื่ยน์ัั�นัพื่รอ้มทีี่�จะใหป้ระโยชนั ์ระยะเวลาทีี่� 

  คาดวา่จะไดร้บััประโยชนัส์ำ ำาหรบััปีปัจจบุันััและปีเปรยีบัเทีี่ยบัแสำดงไดด้งันีั �

    คา่ลขิสำทิี่ธิิ�โปรแกรมคอมพิื่วเตอร ์  3, 5, 10 ปี

    เคร่�องหมายการคา้    10 ปี
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 3.6 กำารด้�อย์ค่า

  มลูคา่ตามบัญัชีของสำนิัที่รพัื่ยข์องบัรษัิีที่ไดร้บััการที่บัที่วนั ณ ที่กุวนััทีี่�ในัรายงานัวา่ มีขอ้บัง่ชี �เร่�องการดอ้ยคา่หรอ่ไม ่ 

  ในักรณีทีี่�มีขอ้บัง่ชี �จะที่ำาการประมาณมลูคา่สำนิัที่รพัื่ยที์ี่�คาดวา่จะไดร้บััค่นั สำำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนัทีี่�มีอายกุารให ้

  ประโยชนัไ์มท่ี่ราบัแนัน่ัอนัหรอ่ยงัไมพ่ื่รอ้มใชง้านัจะประมาณมลูคา่ทีี่�คาดวา่จะไดร้บััค่นัที่กุปี ในัชว่งเวลาเดียวกนัั

 

  ขาดที่นุัจากการดอ้ยคา่รบััรูเ้ม่�อมลูคา่ตามบัญัชีของสำนิัที่รพัื่ยห์รอ่มลูคา่ตามบัญัชีของหนัว่ยสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�ก่อใหเ้กิดเงินัสำด 

  สำงูกวา่มลูคา่ทีี่�คาดวา่จะไดร้บััค่นั ขาดที่นุัจากการดอ้ยคา่บันััที่กึในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั

  กำารคำานวณม้ลูค่าท้�คาด้ว่าจำะได้�รับคนื

  มลูคา่ทีี่�คาดวา่จะไดร้บััค่นัของสำนิัที่รพัื่ย ์หมายถึงึ มลูคา่จากการใชข้องสำนิัที่รพัื่ยห์รอ่มลูคา่ยตุิธิรรมของสำนิัที่รพัื่ย ์

  หกัตน้ัที่นุัในัการขายแลว้แตม่ลูคา่ใดจะสำงูกวา่ ในัการประเมินัมลูคา่จากการใชข้องสำนิัที่รพัื่ย ์ประมาณการกระแสำเงินัสำด 

  ทีี่�จะไดร้บััในัอนัาคตจะคดิลดเป็นัมลูคา่ปัจจบุันััโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนัคำานังึภาษีีเงินัไดเ้พ่ื่�อใหส้ำะที่อ้นัมลูคา่ทีี่�อาจ 

  ประเมินัไดใ้นัตลาดปัจจบุันัั ซีึ�งแปรไปตามเวลาและความเสำี�ยงทีี่�มีตอ่สำนิัที่รพัื่ย ์ สำ ำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�ไมก่่อใหเ้กิด 

  กระแสำเงินัสำดรบััโดยอิสำระจากสำนิัที่รพัื่ยอ่์�นั จะพิื่จารณามลูคา่ทีี่�คาดวา่จะไดร้บััค่นัรวมกบััหนัว่ยสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�ก่อใหเ้กิด 

  เงินัสำดทีี่�สำนิัที่รพัื่ยน์ัั�นัเกี�ยวขอ้งดว้ย

  กำารกำลัูบราย์กำารขาด้ทน้จำากำกำารด้�อย์ค่า

  ขาดที่นุัจากการดอ้ยคา่ของสำนิัที่รพัื่ยที์ี่�เคยรบััรูใ้นังวดก่อนัจะถึกูประเมินั ณ ที่กุวนััทีี่�ทีี่�ออกรายงานัวา่มีขอ้บัง่ชี �เร่�อง 

  การดอ้ยคา่หรอ่ไม ่ขาดที่นุัจากการดอ้ยคา่จะถึกูกลบััรายการ หากมีการเปลี�ยนัแปลงประมาณการทีี่�ใชใ้นัการคำานัวณ 

  มลูคา่ทีี่�คาดวา่จะไดร้บััค่นั ขาดที่นุัจากการดอ้ยคา่จะถึกูกลบััรายการเพีื่ยงเที่า่ทีี่�มลูคา่ตามบัญัชีของสำนิัที่รพัื่ย ์

  ไมเ่กินักวา่มลูคา่ตามบัญัชีภายหลงัหกัคา่เสำ่�อมราคาหรอ่คา่ตดัจำาหนัา่ย เสำม่อนัหนัึ�งไมเ่คยมีการบันััที่กึขาดที่นุัจาก 

  การดอ้ยคา่มาก่อนั

 3.7 ผู้ลูป็ระโย์ชื่นพ์นักำงาน

  โครงกำารสิมทบเงนิ

  โครงการสำมที่บัเงินัเป็นัโครงการผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานัหลงัออกจากงานัซีึ�งบัรษัิีที่จา่ยสำมที่บัเป็นัจำานัวนัเงินัทีี่�แนัน่ัอนั 

  ไปอีกบัรษัิีที่หนัึ�งแยกตา่งหาก (กองที่นุัสำำารองเลี �ยงชีพื่) และจะไมมี่ภาระผู้กูพื่นััตามกฎหมายหรอ่ภาระผู้กูพื่นััโดยอนัมุานั 

  ทีี่�จะตอ้งจา่ยสำมที่บัเพิื่�มเตมิ ภาระผู้กูพื่นััในัการสำมที่บัเขา้โครงการสำมที่บัเงินัจะถึกูรบััรูเ้ป็นัคา่ใชจ้า่ยพื่นักังานัในังบักำาไร 

  ขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัในัรอบัระยะเวลาทีี่�พื่นักังานัไดท้ี่ ำางานัใหก้บัับัรษัิีที่

  โครงกำารผู้ลูป็ระโย์ชื่นท์้�กำำาหนด้ไว� 

  โครงการผู้ลประโยชนัที์ี่�กำาหนัดไวเ้ป็นัโครงการผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานัตามขอ้กำาหนัดของพื่ระราชบัญัญตัิคุม้ครองแรงงานั  

  พื่.ศ. 2541 ในัการใหผู้้ลประโยชนัเ์ม่�อเกษีียณแก่พื่นักังานัตามสำทิี่ธิิและอายงุานั ภาระผู้กูพื่นััสำทุี่ธิิของบัรษัิีที่จากโครงการ 

  ผู้ลประโยชนัที์ี่�ก ำาหนัดไวถ้ึกูคำานัวณจากการประมาณผู้ลประโยชนัใ์นัอนัาคตทีี่�เกิดจากการที่ำางานัของพื่นักังานัในัปัจจบุันัั 

  และในังวดก่อนัๆ ผู้ลประโยชนัด์งักลา่วไดมี้การคดิลดกระแสำเงินัลดเพ่ื่�อใหเ้ป็นัมลูคา่ปัจจบุันัั อตัราคดิลดเป็นัอตัรา ณ  

  วนััทีี่�รายงานัจากพื่นััธิบัตัรรฐับัาล ซีึ�งมีระยะเวลาครบักำาหนัดใกลเ้คียงกบััระยะเวลาของภาระผู้กูพื่นััของบัรษัิีที่ และมี 

  สำกลุเงินัเดียวกบััสำกลุเงินัของผู้ลประโยชนัที์ี่�คาดวา่จะจา่ยการคำานัวณนัั�นัจดัที่ำาโดยนักัคณิตศาสำตรป์ระกนััภยัทีี่�ไดร้บัั 

  อนัญุาต โดยวิธีิคดิลดแตล่ะหนัว่ยทีี่�ประมาณการไว้



84รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

  กำำาไร (ขาด้ท้น) จำากำกำารป็ระมาณกำารต่ามหลัูกำคณิต่ศาสิต่รป์็ระกัำนภยั์รับร้�ในกำำาไรขาด้ทน้เบด็้เสิร็จำอื�น
  ตน้ัที่นุับัรกิารในัอดีตทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการแกไ้ขโครงการจะรบััรูเ้ป็นัคา่ใชจ้า่ยในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็ 
  อ่�นั เม่�อการแกไ้ขโครงการมีผู้ลบังัคบััใช้

  ผู้ลูป็ระโย์ชื่นร์ะย์ะสัิ�นของพนักำงาน
  ภาระผู้กูพื่นััผู้ลประโยชนัร์ะยะสำั�นัของพื่นักังานัวดัมลูคา่โดยมิไดค้ดิลดกระแสำเงินัสำดและรบััรูเ้ป็นัคา่ใชจ้า่ยเม่�อพื่นักังานั 
  ที่ำางานัให้
  
  หนีั �สำนิัรบััรูด้ว้ยมลูคา่ทีี่�คาดวา่จะจา่ยชำาระสำำาหรบััการจา่ยโบันัสัำและชดเชยสำทิี่ธิิการลางานัทีี่�เป็นัเงินัสำดระยะสำั�นั หาก 
  บัรษัิีที่มีภาระผู้กูพื่นััตามกฎหมายหรอ่ภาระผู้กูพื่นััโดยอนัมุานัทีี่�จะตอ้งจา่ยอนััเป็นัผู้ลมาจากการทีี่�พื่นักังานัไดท้ี่ ำางานั 
  ใหใ้นัอดีตและภาระผู้กูพื่นัันีั �สำามารถึประมาณไดอ้ยา่งสำมเหตสุำมผู้ล

 3.8 ป็ระมาณกำารหน้�สิิน
  ประมาณการหนีั�สำนิัจะรบััรูก็้ตอ่เม่�อ บัรษัิีที่มีภาระหนีั�สำนิัตามกฎหมายทีี่�เกิดขึ �นัในัปัจจบุันััหรอ่ทีี่�ก่อตวัขึ �นัอนััเป็นัผู้ลมา 
  จากเหตกุารณใ์นัอดีต และมีความเป็นัไปไดค้อ่นัขา้งแนัน่ัอนัวา่ประโยชนัเ์ชิงเศรษีฐกิจจะตอ้งถึกูจา่ยไปเพ่ื่�อชำาระภาระ 
  หนีั �สำนิัดงักลา่ว ประมาณการหนีั�สำนิัพิื่จารณาจากการคดิลดกระแสำเงินัสำดทีี่�จะจา่ยในัอนัาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในัตลาด 
  ปัจจบุันััก่อนัคำานังึถึงึภาษีีเงินัได ้เพ่ื่�อใหส้ำะที่อ้นัจำานัวนัทีี่�อาจประเมินัไดใ้นัตลาดปัจจบุันััซีึ�งแปรไปตามเวลาและ 
  ความเสำี�ยงทีี่�มีตอ่หนีั �สำนิั ประมาณการหนีั�สำนิัสำว่นัทีี่�เพิื่�มขึ �นัเน่ั�องจากเวลาทีี่�ผู้า่นัไปรบััรูเ้ป็นัตน้ัที่นุัที่างการเงินั  

  ภาระผู้้กำพนักำารรื�อถือนส่ิวนป็รับป็ร้งสิิทธิิกำารเช่ื่า
  ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนัสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ประมาณขึ �นัจากการคดิลดกระแสำเงินัสำดของจำานัวนัภาระผู้กูพื่นัั 
  การร่ �อถึอนัสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ทีี่�จะจา่ยในัอนัาคต โดยตน้ัที่นุัดงักลา่วไดร้วมเป็นัสำว่นัหนัึ�งของสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิ 
  การเชา่

 3.9 ราย์กำารบญัชื่ท้้�เป็็นเงนิต่ราต่า่งป็ระเทศ
  รายการบัญัชีทีี่�เป็นัเงินัตราตา่งประเที่ศแปลงคา่เป็นัเงินับัาที่ โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนั ณ วนััทีี่�เกิดรายการ

  สำนิัที่รพัื่ยแ์ละหนีั�สำนิัทีี่�เป็นัตวัเงินัและเป็นัเงินัตราตา่งประเที่ศ ณ วนััทีี่�ในัรายงานั แปลงคา่เป็นัเงินับัาที่โดยใชอ้ตัรา 
  แลกเปลี�ยนั ณ วนัันัั�นั กำาไรหรอ่ขาดที่นุัจากการแปลงคา่จะบันััที่กึในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั

  สำนิัที่รพัื่ยแ์ละหนีั�สำนิัทีี่�ไมเ่ป็นัตวัเงินัซีึ�งเกิดจากรายการบัญัชีทีี่�เป็นัเงินัตราตา่งประเที่ศซีึ�งบันััที่กึตามเกณฑ์ร์าคาที่นุัเดิม  
  แปลงคา่เป็นัสำกลุเงินับัาที่โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนั ณ วนััทีี่�เกิดรายการ

 3.10 กำำาไรต่อ่ห้�น
  บัรษัิีที่ใชว้ิธีิจ ำานัวนัถึวัเฉลี�ยถ่ึวงนัำ�าหนักัของหุน้ัสำามญัทีี่�ถ่ึอโดยผูู้ถ่้ึอหุน้ัในัระหวา่งงวดในัการคำานัวณกำาไรตอ่หุน้ัขั�นั 
  พ่ื่ �นัฐานั

  การใชจ้ ำานัวนัถึวัเฉลี�ยถ่ึวงนัำ�าหนักัของหุน้ัสำามญัทีี่�ถ่ึอหุน้ัโดยผูู้ถ่้ึอหุน้ัในัระหวา่งงวดสำะที่อ้นัใหเ้หน็ัถึงึความเป็นัไปไดที้ี่� 
  จ ำานัวนัที่นุัของผูู้ถ่้ึอหุน้ัจะแปรผู้นััในัระหวา่งงวด ซีึ�งเป็นัผู้ลมาจากจำานัวนัหุน้ัทีี่�มากขึ �นัหรอ่นัอ้ยลง ณ เวลาใดเวลาหนัึ�ง  
  จ ำานัวนัถึวัเฉลี�ยถ่ึวงนัำ�าหนักัของหุน้ัสำามญัทีี่�ถ่ึอโดยผูู้ถ่้ึอหุน้ัระหวา่งงวด ค่อจำานัวนัหุน้ัสำามญัทีี่�ถ่ึอโดยหุน้ัตน้ังวด ปรบััปรุง 
  ดว้ยจำานัวนัหุน้ัสำามญัทีี่�ซ่ี �อค่นัหรอ่ทีี่�ออกจำาหนัา่ยในัระหวา่งงวด คณูดว้ยสำดัสำว่นัของเวลา ซีึ�งหมายถึงึ สำดัสำว่นัจำานัวนั 
  วนััซีึ�งมีหุน้ัดงักลา่วเทีี่ยบัตอ่จำานัวนัวนััที่ั�งสำิ �นัในังวดนัั�นั อนัึ�ง ในับัางสำถึานัการณ ์บัรษัิีที่อาจใชว้ิธีิประมาณการถึวัเฉลี�ย 
  ถ่ึวงนัำ�าหนักัอยา่งสำมเหตสุำมผู้ลแที่นัการคำานัวณอยา่งละเอียด
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 3.11 ราย์ได้�

  สำ ำาหรบััรายไดจ้ากสำนิัเช่�อบัคุคล บัรษัิีที่รบััรูร้ายไดด้อกเบีั �ยและรายไดค้า่ธิรรมเนีัยมการใชว้งเงินัตามเกณฑ์ค์งคา้ง โดย 

  ใชว้ิธีิอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิตลอดชว่งเวลาของลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มคงเหล่อ ทีี่�ไมร่วมถึงึดอกเบีั �ยและคา่ธิรรมเนีัยมคา้งรบัั  

  รายไดด้งักลา่วจะรบััรูต้ามกำาหนัดชำาระคา่งวด โดยไมค่ ำานังึถึงึวนััทีี่�ไดร้บััชำาระเงินัจรงิ บัรษัิีที่จะหยดุรบััรูร้ายไดเ้ม่�อ 

  ลกูหนีั �คา้งชำาระคา่งวดเกินักวา่ 6 งวด

 

  สำ ำาหรบััสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระเดมิทีี่�เริ�มตน้ัก่อนัวนััทีี่� 1 สำงิหาคม 2562 บัรษัิีที่รบััรูร้ายไดด้อกเบีั �ยและรายไดค้า่ธิรรมเนีัยม 

  การใชว้งเงินัตามเกณฑ์ค์งคา้ง โดยใชว้ิธีิอตัราดอกเบีั �ยคงทีี่�ตลอดระยะเวลาการผู้อ่นัชำาระ รายไดด้งักลา่วจะรบััรูต้าม 

  กำาหนัดชำาระคา่งวด โดยไมค่ ำานังึถึงึวนััทีี่�ไดร้บััชำาระเงินัจรงิ บัรษัิีที่จะหยดุรบััรูร้ายไดเ้ม่�อลกูหนีั �คา้งชำาระคา่งวดเกินักวา่  

  6 งวด ยอดคงเหล่อของสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระทีี่�รบััรูต้ามวิธีิอตัราดอกเบีั �ยคงทีี่� ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 มีจำานัวนั 8.56  

  ลา้นับัาที่ ซีึ�งสำญัญาทีี่�ยงัมีอยูจ่ะถึกูปิดในัวนััทีี่� 2 สำงิหาคม 2566

  สำ ำาหรบััสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระทีี่�เริ�มตน้ัตั�งแตว่นััทีี่� 1 สำงิหาคม 2562 บัรษัิีที่รบััรูร้ายไดด้อกเบีั �ยและรายไดค้า่ธิรรมเนีัยมการ 

  ใชว้งเงินัตามเกณฑ์ค์งคา้ง โดยใชว้ิธีิอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิตลอดระยะเวลาการผู้อ่นัชำาระ รายไดด้งักลา่วจะรบััรูต้าม 

  กำาหนัดชำาระคา่งวด โดยไมค่ ำานังึถึงึวนััทีี่�ไดร้บััชำาระเงินัจรงิ บัรษัิีที่จะหยดุรบััรูร้ายไดเ้ม่�อลกูหนีั �คา้งชำาระคา่งวดเกินักวา่  

  6 งวด ยอดคงเหล่อของสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระทีี่�รบััรูต้ามวิธีิอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิ ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 มีจำานัวนั  

  167.94 ลา้นับัาที่

 3.12 หน้�ส้ิญได้�รับคนื

  หนีั �สำญูไดร้บััค่นัจะถึกูบันััที่กึเป็นัรายไดใ้นังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัในังวดทีี่�บัรษัิีที่ไดร้บััชำาระ

 3.13 สัิญญาเช่ื่า

  บัรษัิีที่นัำา TFRS 16 มาใช ้โดยใชว้ิธีิปรบััปรุงกบัักำาไรสำะสำม และไมป่รบััยอ้นัหลงักบััขอ้มลูเปรยีบัเทีี่ยบัทีี่�แสำดงตาม TAS  

  17 ที่ั�งนีั �รายละเอียดนัโยบัายการบัญัชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 มีดงัตอ่ไปนีั�

  ก) นัโยบัายทีี่�ปฏิิบัตัใิชต้ั�งแตว่นััทีี่� 1 มกราคม 2563

   บี้ริษััทที�เป็นผูู้้เช่่า

   บัรษัิีที่ประเมินัวา่สำญัญาเป็นัสำญัญาเชา่หรอ่ประกอบัดว้ยสำญัญาเชา่หรอ่ไม ่ณ วนััเริ�มตน้ัของสำญัญาเชา่ บัรษัิีที่ 

   รบััรูส้ำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชแ้ละหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััที่กุขอ้ตกลงสำญัญาเชา่ทีี่�เป็นัสำญัญาเชา่ ยกเวน้ั 

   สำญัญาเชา่ระยะสำั�นั (อายสุำญัญาเชา่ 12 เด่อนัหรอ่นัอ้ยกวา่) และสำญัญาเชา่ซีึ�งสำนิัที่รพัื่ยมี์มลูคา่ตำ�า สำญัญาเชา่ 

   เหลา่นีั � บัรษัิีที่รบััรูก้ารจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่เป็นัคา่ใชจ้า่ยดำาเนิันังานัดว้ยวิธีิเสำน้ัตรงตลอดอายสุำญัญาเชา่  

   เวน้ัแตเ่กณฑ์ที์ี่�เป็นัระบับัอ่�นัทีี่�ดีกวา่ซีึ�งเป็นัตวัแที่นัของรูปแบับัเวลาทีี่�แสำดงถึงึประโยชนัเ์ชิงเศรษีฐกิจจากการใช ้

   สำนิัที่รพัื่ยที์ี่�เชา่

   หนีั �สำนิัตามสำญัญาเชา่วดัมลูคา่เริ�มแรกดว้ยมลูคา่ปัจจบุันััของการจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่ทีี่�ยงัไมไ่ดจ้า่ยชำาระ ณ  

   วนัันัั�นั โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีั �ยตามนัยัของสำญัญาเชา่ แตห่ากอตัรานัั�นัไมส่ำามารถึกำาหนัดได ้บัรษัิีที่ใชอ้ตัรา 

   ดอกเบีั �ยการกูย่้มสำว่นัเพิื่�ม

   การจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่ทีี่�รวมอยูใ่นัการวดัมลูคา่ของหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ ประกอบัดว้ย

 - การจา่ยชำาระคงทีี่� (รวมถึงึ การจา่ยชำาระคงทีี่�โดยเน่ั �อหา) หกัลกูหนีั �สำิ�งจงูใจตามสำญัญาเชา่ใด ๆ

 - การจา่ยชำาระคา่เชา่ผู้นััแปรทีี่�ขึ �นัอยูก่บััดชันีัหรอ่อตัรา ซีึ�งการวดัมลูคา่เริ�มแรกใชด้ชันีัหรอ่อตัรา ณ วนััทีี่�สำญัญา 

  เชา่เริ�มมีผู้ล



86รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

 - จ ำานัวนัเงินัทีี่�คาดวา่ผูู้เ้ชา่จะจา่ยชำาระภายใตก้ารรบััประกนััมลูคา่คงเหล่อ

 - ราคาใชส้ำทิี่ธิิของสำทิี่ธิิเล่อกซ่ี �อ หากมีความแนัน่ัอนัอยา่งสำมเหตสุำมผู้ลทีี่�ผูู้เ้ชา่จะใชส้ำทิี่ธิิเล่อกนัั�นั

 - การจา่ยชำาระคา่ปรบััเพ่ื่�อการยกเลกิสำญัญาเชา่ หากขอ้กำาหนัดสำญัญาเชา่แสำดงใหเ้หน็ัวา่ผูู้เ้ชา่จะใชส้ำทิี่ธิิเล่อก 

  ในัการยกเลกิสำญัญาเชา่

 หนีั �สำนิัตามสำญัญาเชา่แยกแสำดงบัรรที่ดัในังบัแสำดงฐานัะการเงินั 

 การวดัมลูคา่ภายหลงัของหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ โดยการเพิื่�มมลูคา่ตามบัญัชีเพ่ื่�อสำะที่อ้นัดอกเบีั �ยจากหนีั�สำนิัตาม 

 สำญัญาเชา่ (ใชว้ิธีิดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิ) และลดมลูคา่ตามบัญัชีเพ่ื่�อสำะที่อ้นัการชำาระการจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่ทีี่� 

 จา่ยชำาระ

 บัรษัิีที่วดัมลูคา่หนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ใหม ่(โดยการปรบััปรุงสำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชที้ี่�เกี�ยวขอ้ง) เม่�อเกิดเหตกุารณ ์

 ดงัตอ่ไปนีั�

 - มีการเปลี�ยนัแปลงอายสุำญัญาเชา่ หรอ่มีเหตกุารณส์ำำาคญั หรอ่การเปลี�ยนัแปลงในัสำถึานัการณ ์ทีี่�สำง่ผู้ลใหมี้ 

  การเปลี�ยนัแปลงในัการประเมินัสำทิี่ธิิเล่อกในัการซ่ี �อสำนิัที่รพัื่ยอ์า้งอิง ในักรณีดงักลา่วหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ 

  วดัมลูคา่ใหมโ่ดยคดิลดการจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่ทีี่�ปรบััปรุงโดยใชอ้ตัราคดิลดทีี่�ปรบััปรุง

 - มีการเปลี�ยนัแปลงการจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่ เน่ั�องจากการเปลี�ยนัแปลงดชันีัหรอ่อตัรา หรอ่การเปลี�ยนัแปลง 

  จำานัวนัเงินัทีี่�คาดวา่จะตอ้งจา่ยชำาระภายใตก้ารรบััประกนััมลูคา่คงเหล่อ ในักรณีดงักลา่วหนีั�สำนิัตามสำญัญา 

  เชา่วดัมลูคา่ใหมโ่ดยคิดลดการจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่ทีี่�ปรบััปรุงโดยใชอ้ตัราคดิลดเดิม (เวน้ัแตก่าร 

  เปลี�ยนัแปลงการจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่เป็นัผู้ลมาจากการเปลี�ยนัแปลงอตัราดอกเบีั �ยลอยตวั ในักรณี 

  ดงักลา่วใชอ้ตัราคดิลดทีี่�ปรบััปรุง)

 - มีการเปลี�ยนัแปลงสำญัญาเชา่หรอ่และการเปลี�ยนัแปลงสำญัญาเชา่ไมบ่ันััที่กึเป็นัสำญัญาเชา่แยกตา่งหาก ในั 

  กรณีนีั �หนีั �สำนิัตามสำญัญาเชา่วดัมลูคา่ใหมข่ึ �นัอยูก่บััอายสุำญัญาเชา่ของสำญัญาเชา่ทีี่�เปลี�ยนัแปลงโดยคดิลด 

  การจา่ยชำาระตามสำญัญาเชา่ทีี่�ปรบััปรุงดว้ยอตัราคดิลดทีี่�ปรบััปรุง ณ วนััทีี่�การเปลี�ยนัแปลงสำญัญามีผู้ล

  บริษััทไม่มร้าย์กำารป็รับใด้ ๆ ด้งักำลู่าวแสิด้งระหว่างงวด้

  สำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชป้ระกอบัดว้ย การวดัมลูคา่เริ�มแรกกบััหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ทีี่�เกี�ยวขอ้ง การจา่ยชำาระตามสำญัญา 

  เชา่ใด ๆ ทีี่�จา่ยชำาระ ณ วนััทีี่�สำญัญาเชา่เริ�มมีผู้ลหรอ่ก่อนัวนััทีี่�สำญัญาเริ�มมีผู้ลหกัสำิ�งจงูใจตามสำญัญาเชา่ทีี่�ไดร้บััใด ๆ  

  และตน้ัที่นุัที่างตรงเริ�มแรกใด ๆ การวดัมลูคา่ภายหลงัของสำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชโ้ดยใชร้าคาที่นุัหกัคา่เสำ่�อมราคาสำะสำม 

  และผู้ลขาดที่นุัจากการดอ้ยคา่สำะสำม

  เม่�อบัรษัิีที่มีประมาณการตน้ัที่นุัทีี่�จะเกิดขึ �นัในัการร่ �อและการขนัยา้ยสำนิัที่รพัื่ยอ์า้งอิงการบัรูณะสำถึานัทีี่�ตั�งของสำนิัที่รพัื่ย ์

  อา้งอิงหรอ่การบัรูณะสำนิัที่รพัื่ยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นัสำภาพื่ตามทีี่�กำาหนัดไวใ้นัขอ้ตกลงและเง่�อนัไขของสำญัญาเชา่ ประมาณการ  

  ดงักลา่วรบััรูแ้ละวดัมลูคา่ตามมาตรฐานัการบัญัชีฉบับััทีี่� 37 เพ่ื่�ออธิิบัายตน้ัที่นุัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััสำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใช ้ตน้ัที่นุั 

  รบััรูเ้ป็นัสำว่นัหนัึ�งของสำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชที้ี่�เกี�ยวขอ้ง เวน้ัแตต่น้ัที่นุัเหลา่นัั�นัเกิดขึ �นัเพ่ื่�อผู้ลติสำนิัคา้คงเหล่อ

  สำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชค้ดิคา่เสำ่�อมราคาตลอดชว่งเวลาทีี่�สำั�นักวา่ของอายสุำญัญาเชา่และอายกุารใชป้ระโยชนัข์องสำนิัที่รพัื่ย ์

  สำทิี่ธิิการใช ้หากสำญัญาเชา่โอนัความเป็นัเจา้ของในัสำนิัที่รพัื่ยอ์า้งอิงหรอ่ราคาที่นุัของสำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใช ้สำะที่อ้นัวา่  

  บัรษัิีที่จะใชส้ำทิี่ธิิเล่อกซ่ี �อ สำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชที้ี่�เกี�ยวขอ้งคดิคา่เสำ่�อมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชนัข์องสำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิ 

  การใช ้การคดิคา่เสำ่�อมราคาเริ�ม ณ วนััทีี่�สำญัญาเชา่เริ�มมีผู้ล
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  สิินทรัพย์ส์ิิทธิิกำารใชื่�แย์กำแสิด้งบรรทดั้ในงบแสิด้งฐานะกำารเงนิ 

  บัรษัิีที่ปฏิิบัตัติามมาตรฐานัการบัญัชีฉบับััทีี่� 36 เพ่ื่�อประเมินัวา่สำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใชด้อ้ยคา่หรอ่ไมแ่ละบันััที่กึสำำาหรบัั 

  ผู้ลขาดที่นุัจากการดอ้ยคา่ใด ๆ ทีี่�ระบัไุดต้ามทีี่�กลา่วในันัโยบัายเร่�อง “การดอ้ยคา่”

  คา่เชา่ผู้นััแปรทีี่�ไมข่ึ �นัอยูก่บััดชันีัหรอ่อตัราไมถ่ึกูรวมในัการวดัมลูคา่ของหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่และสำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใช ้ 

  การจา่ยชำาระทีี่�เกี�ยวขอ้งรบััรูเ้ป็นัคา่ใชจ้า่ยสำำาหรบัังวดทีี่�มีเหตกุารณห์รอ่เง่�อนัไขการจา่ยชำาระเหลา่นัั�นัเกิดขึ �นัและรวม 

  อยูใ่นับัรรที่ดั “คา่ใชจ้า่ยในัการบัรหิาร” ในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั

  ข) นัโยบัายทีี่�ปฏิิบัตัใิชก่้อนัวนััทีี่� 1 มกราคม 2563

   สัิญญาเช่่าดำาเนินงาน

   สำญัญาเชา่ระยะยาวเพ่ื่�อเชา่สำนิัที่รพัื่ยโ์ดยทีี่�ความเสำี�ยงและผู้ลตอบัแที่นัของความเป็นัเจา้ของสำว่นัใหญ่ตกอยูก่บัั 

   ผูู้ใ้หเ้ชา่จะจดัเป็นัสำญัญาเชา่ดำาเนิันังานั รายจา่ยภายใตส้ำญัญาเชา่บันััที่กึเป็นัคา่ใชจ้า่ยในังบักำาไรขาดที่นุัและ 

   กำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัโดยวิธีิเสำน้ัตรงตลอดอายสุำญัญาเชา่

   คา่ใชจ้า่ยทีี่�เกิดขึ �นัจากการยกเลกิสำญัญาเชา่ดำาเนิันังานัก่อนัหมดอายกุารเชา่ เชน่ั เบีั �ยปรบััทีี่�ตอ้งจา่ยใหก้บัั 

   ผูู้ใ้หเ้ชา่ จะบันััที่กึเป็นัคา่ใชจ้า่ยในัระยะเวลาบัญัชีทีี่�การยกเลกินัั�นัเกิดขึ �นั

 3.14 ต่�นท้นทางกำารเงนิ

  ดอกเบีั �ยจา่ย และคา่ตดัจำาหนัา่ยคา่ธิรรมเนีัยมในัการออกหุน้ักูแ้ละเงินักูย่้มบันััที่กึในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุั 

  เบัด็เสำรจ็อ่�นัในังวดทีี่�คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเกิดขึ �นั ดอกเบีั �ยซีึ�งเป็นัสำว่นัหนัึ�งของคา่งวดตามสำญัญาเชา่การเงินับันััที่กึในั 

  งบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัโดยใชว้ิธีิอตัราดอกเบีั �ยทีี่�แที่จ้รงิ

 3.15 ภาษ้ัเงนิได้�

  คา่ใชจ้า่ยภาษีีเงินัไดส้ำ ำาหรบััปีประกอบัดว้ยภาษีีเงินัไดข้องงวดปัจจบุันััและภาษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชี ภาษีีเงินัไดข้อง 

  งวดปัจจบุันััและภาษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชีรบััรูใ้นังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั เวน้ัแตใ่นัสำว่นัทีี่�เกี�ยวกบัั 

  รายการทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััรายการทีี่�รบััรูโ้ดยตรงในัสำว่นัของผูู้ถ่้ึอหุน้ัหรอ่กำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั

  ภาษีีเงินัไดข้องงวดปัจจบุันัั ไดแ้ก่ ภาษีีทีี่�คาดวา่จะจา่ยชำาระหรอ่ไดร้บััชำาระ โดยคำานัวณจากกำาไรหรอ่ขาดที่นุัประจำาปี 

  ทีี่�ตอ้งเสำียภาษีี โดยใชอ้ตัราภาษีีทีี่�ประกาศใชห้รอ่ทีี่�คาดวา่มีผู้ลบังัคบััใช ้ณ วนััทีี่�รายงานั ตลอดจนัการปรบััปรุงที่างภาษีี 

  ทีี่�เกี�ยวกบััรายการในัปีก่อนั ๆ

  ภาษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชีบันััที่กึโดยคำานัวณจากผู้ลแตกตา่งชั�วคราวทีี่�เกิดขึ �นัระหวา่งมลูคา่ตามบัญัชีของสำนิัที่รพัื่ยแ์ละ 

  หนีั �สำนิัและจำานัวนัทีี่�ใชเ้พ่ื่�อความมุง่หมายที่างภาษีี 

  การวดัมลูคา่ของภาษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชีตอ้งสำะที่อ้นัถึงึผู้ลกระที่บัที่างภาษีีทีี่�จะเกิดจากลกัษีณะวิธีิการทีี่�บัรษัิีที่ 

  คาดวา่จะไดร้บััผู้ลประโยชนัจ์ากสำนิัที่รพัื่ยห์รอ่จะจา่ยชำาระหนีั�สำนิัตามมลูคา่ตามบัญัชี ณ วนััทีี่�สำิ �นัรอบัระยะเวลาทีี่�รายงานั

  ภาษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชีวดัมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษีีทีี่�คาดวา่จะใชก้บััผู้ลแตกตา่งชั�วคราวเม่�อมีการกลบััรายการโดยใช ้

  อตัราภาษีีทีี่�ประกาศใชห้รอ่ทีี่�คาดวา่มีผู้ลบังัคบััใช ้ณ วนััทีี่�รายงานั
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  ในัการกำาหนัดมลูคา่ของภาษีีเงินัไดข้องงวดปัจจบุันััและภาษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชี บัรษัิีที่ตอ้งคำานังึถึงึผู้ลกระที่บัของ 

  สำถึานัการณท์ี่างภาษีีทีี่�ไมแ่นัน่ัอนัและอาจที่ำาใหจ้ ำานัวนัภาษีีทีี่�ตอ้งจา่ยเพิื่�มขึ �นั และมีดอกเบีั �ยทีี่�ตอ้งชำาระ บัรษัิีที่เช่�อวา่ 

  ไดต้ั�งภาษีีเงินัไดค้า้งจา่ยเพีื่ยงพื่อสำำาหรบััภาษีีเงินัไดที้ี่�จะจา่ยในัอนัาคต ซีึ�งเกิดจากการประเมินัผู้ลกระที่บัจากหลาย 

  ปัจจยั รวมถึงึ การตีความที่างกฎหมายภาษีี และจากประสำบัการณใ์นัอดีต  การประเมินันีั �อยูบ่ันัพ่ื่ �นัฐานัการประมาณการ 

  และขอ้สำมมตฐิานั และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบััการตดัสำนิัใจเกี�ยวกบััเหตกุารณใ์นัอนัาคต ขอ้มลูใหม ่ๆ อาจจะที่ำาใหบ้ัรษัิีที่ 

  เปลี�ยนัการตดัสำนิัใจโดยขึ �นัอยูก่บััความเพีื่ยงพื่อของภาษีีเงินัไดค้า้งจา่ยทีี่�มีอยู ่การเปลี�ยนัแปลงในัภาษีีเงินัไดค้า้งจา่ย 

  จะกระที่บัตอ่คา่ใชจ้า่ยภาษีีเงินัไดใ้นังวดทีี่�เกิดการเปลี�ยนัแปลง

  สำนิัที่รพัื่ยภ์าษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชีและหนีั�สำนิัภาษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชีสำามารถึหกักลบัได ้เม่�อบัรษัิีที่มีสำทิี่ธิิตาม 

  กฎหมายทีี่�จะนัำาสำนิัที่รพัื่ยภ์าษีีเงินัไดข้องงวดปัจจบุันััมาหกักลบักบััหนีั�สำนิัภาษีีเงินัไดข้องงวดปัจจบุันััและภาษีีเงินัไดนี้ั � 

  ประเมินัโดยหนัว่ยงานัจดัเก็บัภาษีีหนัว่ยงานัเดียวกนััสำำาหรบััหนัว่ยภาษีีเดียวกนััหรอ่หนัว่ยภาษีีตา่งกนัั สำ ำาหรบััหนัว่ย 

  ภาษีีตา่งกนัันัั�นั บัรษัิีที่มีความตั�งใจจะจา่ยชำาระหนีั�สำนิัและสำนิัที่รพัื่ยภ์าษีีเงินัไดข้องงวดปัจจบุันััดว้ยยอดสำทุี่ธิิหรอ่ตั�งใจ 

  จะรบััค่นัสำนิัที่รพัื่ยแ์ละจา่ยชำาระหนีั�สำนิัในัเวลาเดียวกนัั

  สำนิัที่รพัื่ยภ์าษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชีจะบันััที่กึตอ่เม่�อมีความเป็นัไปไดค้อ่นัขา้งแนัน่ัอนัวา่กำาไรเพ่ื่�อเสำียภาษีีในัอนัาคตจะ 

  มีจำานัวนัเพีื่ยงพื่อกบััการใชป้ระโยชนัจ์ากผู้ลแตกตา่งชั�วคราวดงักลา่ว  สำนิัที่รพัื่ยภ์าษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชีจะถึกูที่บัที่วนั  

  ณ ที่กุวนััทีี่�รายงานัและจะถึกูปรบััลดลงเที่า่ทีี่�ประโยชนัท์ี่างภาษีีจะมีโอกาสำถึกูใชจ้รงิ

 3.16 กำารวัด้ม้ลูค่าย้์ต่ธิิรรม

  มลูคา่ยตุิธิรรมเป็นัราคาทีี่�จะไดร้บััจากการขายสำนิัที่รพัื่ย ์หรอ่จะจา่ยเพ่ื่�อโอนัหนีั�สำนิัในัรายการทีี่�เกิดขึ �นัในัสำภาพื่ปกต ิ

  ระหวา่งผูู้ร้ว่มตลาด ณ วนััทีี่�วดัมลูคา่ ไมว่า่ราคานัั�นัจะสำามารถึสำงัเกตไดโ้ดยตรงหรอ่ประมาณมาจากเที่คนิัคการประเมินั 

  มลูคา่ ในัการประมาณมลูคา่ยตุิธิรรมของรายการสำนิัที่รพัื่ยห์รอ่หนีั �สำนิัรายการใดรายการหนัึ�ง บัรษัิีที่พิื่จารณาถึงึลกัษีณะ 

  ของสำนิัที่รพัื่ยห์รอ่หนีั�สำนิันัั�นัซีึ�งผูู้ร้ว่มตลาดจะนัำามาพิื่จารณาในัการกำาหนัดราคาของสำนิัที่รพัื่ยห์รอ่หนีั�สำนิั ณ วนััทีี่�วดั 

  มลูคา่ นัอกจากนีั� การวดัมลูคา่ยตุิธิรรมไดจ้ดัล ำาดบััชั�นัเป็นัระดบััทีี่� 1 ระดบััทีี่� 2 และระดบััทีี่� 3 โดยแบัง่ตามลำาดบััขั�นั 

  ของขอ้มลูทีี่�สำามารถึสำงัเกตได ้และตามลำาดบััความสำำาคญัของขอ้มลูทีี่�ใชว้ดัมลูคา่ยตุิธิรรม ซีึ�งมีดงัตอ่ไปนีั�

  - ระดบััทีี่� 1  เป็นัราคาเสำนัอซ่ี �อขาย (ไมต่อ้งปรบััปรุง) ในัตลาดทีี่�มีสำภาพื่คลอ่งสำำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยห์รอ่หนีั �สำนิั 

     อยา่งเดียวกนััและกิจการสำามารถึเขา้ถึงึตลาดนัั�นั ณ วนััทีี่�วดัมลูคา่

  - ระดบััทีี่� 2  เป็นัขอ้มลูอ่�นัทีี่�สำงัเกตไดไ้มว่า่โดยที่างตรงหรอ่โดยที่างออ้มสำำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยน์ัั�นัหรอ่หนีั �สำนิันัั�นั 

     นัอกเหน่ัอจากราคาเสำนัอซ่ี �อขายซีึ�งรวมอยูใ่นัขอ้มลูระดบัั 1

  - ระดบััทีี่� 3   เป็นัขอ้มลูทีี่�ไมส่ำามารถึสำงัเกตไดส้ำ ำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยน์ัั�นัหรอ่หนีั �สำนิันัั�นั
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 4.1 กำารใชื่�ด้้ลูย์พนิิจำของผู้้�บริหารท้�สิำาคัญในกำารใชื่�นโย์บาย์กำารบญัชื่้  

  ในัการจดัที่ำางบัการเงินัใหเ้ป็นัไปตามมาตรฐานัการรายงานัที่างการเงินั ผูู้บ้ัรหิารของบัรษัิีที่ตอ้งอาศยัดลุยพิื่นิัจ 

  หลายประการในัการกำาหนัดนัโยบัายการบัญัชี การประมาณการ และการตั�งขอ้สำมมตฐิานั ซีึ�งมีผู้ลกระที่บัตอ่การแสำดง 

  จำานัวนัสำนิัที่รพัื่ย ์หนีั �สำนิัและการเปิดเผู้ยขอ้มลูเกี�ยวกบััสำนิัที่รพัื่ยแ์ละหนีั�สำนิัทีี่�อาจเกิดขึ �นั ณ วนััสำิ �นัรอบัระยะเวลารายงานั  

  รวมที่ั�งการแสำดงรายได ้และคา่ใชจ้า่ยของงวดบัญัชี ถึงึแมว้า่การประมาณการของผูู้บ้ัรหิารไดพิ้ื่จารณาอยา่ง 

  สำมเหตสุำมผู้ลภายใตเ้หตกุารณ ์ณ ขณะนัั�นั ผู้ลทีี่�เกิดขึ �นัจรงิอาจมีความแตกตา่งไปจากประมาณการนัั�นั

  การใชด้ลุยพิื่นิัจทีี่�สำ ำาคญัในัการใชน้ัโยบัายการบัญัชีของบัรษัิีที่ มีดงัตอ่ไปนีั�

  4.1.1 การประเมินัโมเดลธิรุกิจ

   การจดัประเภที่รายการและการวดัมลูคา่ของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัขึ �นัอยูก่บััผู้ลจากการที่ดสำอบัการจา่ยเพีื่ยง 

   เงินัตน้ัและดอกเบีั �ยจากยอดคงเหล่อของเงินัตน้ัและโมเดลธิรุกิจ (ดหูวัขอ้สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัในัหมายเหต ุ

   ขอ้ 3.3.1) บัรษัิีที่พิื่จารณาโมเดลธิรุกิจในัระดบััทีี่�สำะที่อ้นัวิธีิการจดัการกลุม่ของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�ถึกู 

   บัรหิารรว่มกนััเพ่ื่�อใหบ้ัรรลวุตัถึปุระสำงคอ์ยา่งใดอยา่งหนัึ�งของธิรุกิจ การประเมินันีั �รวมถึงึดลุยพิื่นิัจทีี่�สำะที่อ้นั 

   หลกัฐานัทีี่�เกี�ยวขอ้งที่ั�งหมดรวมถึงึวิธีิการประเมินัผู้ลการดำาเนิันังานัของสำนิัที่รพัื่ยแ์ละวิธีิการวดัผู้ลการ 

   ด ำาเนิันังานั ความเสำี�ยงทีี่�สำง่ผู้ลกระที่บัตอ่ผู้ลการดำาเนิันังานัของสำนิัที่รพัื่ย ์และวิธีิการบัรหิารจดัการสำนิัที่รพัื่ย ์

   ที่างการเงินัและวิธีิการตอบัแที่นักบััผูู้จ้ดัการสำนิัที่รพัื่ย ์บัรษัิีที่ตดิตามสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�วดัมลูคา่ดว้ย 

   ราคาที่นุัตดัจำาหนัา่ยหรอ่ดว้ยมลูคา่ยตุิธิรรมผู้า่นักำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัทีี่�ถึกูตดัรายการก่อนักำาหนัดเพ่ื่�อ 

   ที่ำาความเขา้ใจเหตผุู้ลสำำาหรบััการตดัรายการและเหตผุู้ลสำอดคลอ้งกบััวตัถึปุระสำงคข์องธิรุกิจสำำาหรบััการถ่ึอ 

   สำนิัที่รพัื่ยห์รอ่ไม ่การติดตามเป็นัสำว่นัหนัึ�งของการประเมินัอยา่งตอ่เน่ั�องของบัรษัิีที่วา่โมเดลธิรุกิจสำำาหรบัั 

   สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�เหล่ออยูถ่ึกูถ่ึออยา่งเหมาะสำมตอ่ไป และหากไมเ่หมาะสำมวา่มีการเปลี�ยนัแปลงในั 

   โมเดลธิรุกิจและเปลี�ยนัแปลงที่นััทีี่กบััการจดัประเภที่รายการของสำนิัที่รพัื่ยเ์หลา่นัั�นัหรอ่ไม ่ไมมี่การเปลี�ยนัแปลง 

   ดงักลา่วทีี่�จ ำาเป็นัระหวา่งรอบัระยะเวลาทีี่�นัำาเสำนัอ

  4.1.2 การเพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญัของความเสำี�ยงดา้นัเครดติ

   ตามทีี่�กลา่วไวใ้นัหมายเหตขุอ้ 3.3.1 ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดิตทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัถึกูวดัมลูคา่ดว้ยคา่เผู่้�อทีี่�เที่า่กบัั 

   ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัในั 12 เด่อนัสำำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยช์ั�นัทีี่� 1 หรอ่ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดิตทีี่� 

   คาดวา่จะเกิดขึ �นัตลอดอายสุำ ำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยช์ั�นัทีี่� 2 หรอ่ 3 สำนิัที่รพัื่ยที์ี่�ยา้ยไปชั�นัทีี่� 2 เม่�อความเสำี�ยงดา้นัเครดติ 

   เพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญั ณ วนััทีี่�รบััรูร้ายการเม่�อเริ�มแรก โดย TFRS 9 ไมไ่ดก้ำาหนัดวา่สำถึานัการณไ์หนัจะ 

   เป็นัการเพิื่�มความเสำี�ยงดา้นัเครดติอยา่งมีนัยัสำำาคญั ในัการประเมินัวา่ความเสำี�ยงดา้นัเครดติของสำนิัที่รพัื่ย ์

   เพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญั บัรษัิีที่พิื่จารณาความสำมเหตสุำมผู้ลที่ั�งเชิงคณุภาพื่และเชิงปรมิาณและประกอบักบัั 

   ขอ้มลูการคาดการณเ์หตกุารณใ์นัอนัาคต

 4.2 แหลู่งข�อม้ลูสิำาคัญเกำ้�ย์วกัำบความไม่แน่นอนของกำารป็ระมาณกำาร 

  บัรษัิีที่มีประมาณการที่างบัญัชี ซีึ�งใชข้อ้สำมมตฐิานัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััผู้ลของเหตกุารณใ์นัอนัาคต ถึงึแมว้า่การประมาณการ 

  ของผูู้บ้ัรหิารไดพิ้ื่จารณาอยา่งสำมเหตสุำมผู้ลภายใตเ้หตกุารณ ์ณ ขณะนัั�นั ผู้ลทีี่�เกิดขึ �นัจรงิอาจมีความแตกตา่งไปจาก 

  ประมาณการนัั�นั ประมาณที่างการบัญัชีทีี่�สำ ำาคญัและขอ้สำมมตฐิานัทีี่�มีความเสำี�ยงอยา่งเป็นัสำาระสำำาคญัทีี่�อาจเป็นัเหต ุ

  ใหเ้กิดการปรบััปรุงยอดคงเหล่อของสำนิัที่รพัื่ยแ์ละหนีั�สำนิัในัรอบัระยะเวลาบัญัชีหนัา้ ไดแ้ก่

4. ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
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  กำารคำานวณค่าเผู้ื�อผู้ลูขาด้ทน้

  เม่�อวดัมลูคา่ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั บัรษัิีที่ใชค้วามสำมเหตสุำมผู้ลและประกอบักบััขอ้มลูการคาดการณ ์

  เหตกุารณใ์นัอนัาคตทีี่�ขึ �นัอยูก่บััสำมมตฐิานัสำำาหรบััการเคล่�อนัไหวในัอนัาคตของตวัผู้ลกัดนััที่างเศรษีฐกิจทีี่�แตกตา่งกนัั 

  และผู้ลกระที่บัจากตวัผู้ลกัดนัักบััแตล่ะรายการ

  รอ้ยละของความเสำียหายทีี่�อาจจะเกิดขึ �นัเม่�อลกูหนีั �ปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา เป็นัการประมาณการของผู้ลขาดที่นุัทีี่�เกิดขึ �นัจาก 

  การปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา โดยขึ �นัอยูก่บััผู้ลแตกตา่งระหวา่งกระแสำเงินัสำดตามสำญัญาทีี่�ครบักำาหนัดและสำิ�งทีี่�ผูู้ใ้หกู้ค้าดหวงั 

  จะไดร้บัั โดยพิื่จารณาถึงึกระแสำเงินัสำดทีี่�เกิดขึ �นัจากหลกัประกนััและการรบััประกนััดา้นัเครดติของสำนิัที่รพัื่ยโ์ดยรวม

  ความนัา่จะเป็นัของการปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา ประกอบัดว้ย ขอ้มลูนัำาเขา้ทีี่�สำ ำาคญัในัการวดัมลูคา่ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่� 

  คาดวา่จะเกิดขึ �นั ความนัา่จะเป็นัของการปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญา ค่อประมาณการของโอกาสำทีี่�จะปฏิิบัตัิผิู้ดสำญัญาตลอดชว่ง 

  เวลา การคำานัวณรวมถึงึขอ้มลูในัอดีต สำมมตฐิานั และความคาดหวงัของสำภาวะในัอนัาคต

 5.1 ราย์กำารท้�ไม่เกำ้�ย์วกัำบเงนิสิด้สิำาหรับส่ิวนป็รับป็ร้งสิิทธิิกำารเช่ื่าแลูะอ้ป็กำรณ ์สำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม มีดงันีั �

   สำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 บัรษัิีที่บันััที่กึสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััประมาณการ 

  ตน้ัที่นุัการร่ �อถึอนัจำานัวนั 0.46  ลา้นับัาที่ และ 0.47 ลา้นับัาที่ ตามลำาดบัั

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

2563 2562

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์

หนีั�สำนิัคงคา้งทีี่�บันััที่กึ ณ วนััตน้ัปี 154 1,769

ซ่ี �อสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ์ 84,540 37,819

84,694 39,588

หกั   เงินัสำดจา่ยเพ่ื่�อซ่ี �อสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ์ (83,156) (39,434)

หน้�สิินคงค�างท้�บนัทก้ำ ณ วันสิิ�นป้็ 1,538 154

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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2563 2562

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หนีั�สำนิัคงคา้งทีี่�บันััที่กึ ณ วนััตน้ัปี - -

ซ่ี �อสำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนั 2,553 4,033

2,553 4,033

หกั   เงินัสำดจา่ยเพ่ื่�อซ่ี �อสำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนั (2,553) (4,033)

หน้�สิินคงค�างท้�บนัทก้ำ ณ วันสิิ�นป้็ - -

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 5.2 ราย์กำารท้�ไม่เกำ้�ย์วกัำบเงนิสิด้สิำาหรับสิินทรัพย์ไ์ม่มต้่วัต่น สำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม มีดงันีั �
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 5.3 กำารเป็ลู้�ย์นแป็ลูงในหน้�สิินท้�เกำด้จำากำกำจำกำรรมจำด้หาเงนิ 

  การเปลี�ยนัแปลงในัหนั�สำนัที่�เกิดขึ �นัจากกิจกรรมจดัหาเงินัรวมสำว่นัที่�เป็นักระแสำเงินัสำดและสำว่นัที่�ไมใ่ชก่ระแสำเงินัสำดที่�มีการจดัประเภที่เป็นักิจกรรมจดัหาเงินัในังบักระแสำเงินัสำด มีดงันั�

เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน

เงินกู้ยืม
ระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน
หุ้นกู้

หนี้สิน
ตามสัญญาเช่า

รวม

ณ วันท้� 31 ธินวาคม 2562 4,163,225 9,666,588 14,128,965  - 27,958,778

ผู้ลกระที่บัจากการนัำา TFRS 9 มาใช ้เป็นัครั�งแรก - (196,570) (78,004)   291,531 16,957

ณ วันท้� 1 มกำราคม 2563 4,163,225 9,470,018 14,050,961   291,531 27,975,735

การเปลี�ยนัแปลงในักระแสำเงินัสำด

เงินัสำดรบั 37,967,008 2,200,000 1,500,000 - 41,667,008

เงินัสำดจา่ย (37,482,108) (3,317,610) (4,139,600) (234,163) (45,173,481)

การเปลี�ยนัแปลงที่�ไมใ่ชเ่งินัสำด

ผู้ลตา่งจากการแปลงคา่เงินัตราตา่งประเที่ศ -   137,114           78,004 -        215,118

คา่ธิรรมเนัยมในัการออกหุนักูแ้ละเงินักูย้่มรอตดับัญัชี 463 709 4,675 - 5,847

สำญัญาเชา่ใหม่ - - - 178,348 178,348

อ่�นั ๆ - - - (18,082) (18,082)

ณ วันท้� 31 ธินวาคม 2563 4,648,588 8,409,231 11,494,040 217,634 24,850,493

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 เพ่ื่�อวตัถึปุระสำงคใ์นัการจดัที่ำางบัการเงินั บัคุคลหรอ่กิจการเป็นับัคุคลหรอ่กิจการทีี่�เกี�ยวขอ้งกนัักบัับัรษัิีที่ หากบัรษัิีที่มีอำานัาจ

ควบัคมุหรอ่ควบัคมุรว่มกนััที่ั�งที่างตรงและที่างออ้มหรอ่มีอิที่ธิิพื่ลอยา่งมีสำาระสำำาคญัตอ่บัคุคลหรอ่กิจการในัการตดัสำนิัใจที่างการเงินั

และการบัรหิารหรอ่ในัที่างกลบัักนัั โดยทีี่�บัรษัิีที่มีการควบัคมุเดียวกนััหรอ่มีอิที่ธิิพื่ลอยา่งมีสำาระสำำาคญัเดียวกนัั การเกี�ยวขอ้งกนัันีั �

อาจเป็นัรายบัคุคลหรอ่เป็นักิจการ

 ความสำมัพื่นััธิที์ี่�มีกบัับัคุคลหรอ่กิจการทีี่�เกี�ยวขอ้งกนัั มีดงันีั �

6. รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ 
ที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

ACOM CO., LTD. ใหบ้ัรกิารที่างการเงินั 
แก่ผูู้บ้ัรโิภครายยอ่ย

ญี�ปุ่ นั เป็นับัรษัิีที่ใหญ่ถ่ึอหุน้ัในับัรษัิีที่รอ้ยละ 71.00

ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา จำากดั 
(มหาชนั)

ธินัาคารพื่าณิชย์ ไที่ย เป็นัสำถึาบันััการเงินัในักลุม่ Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG) โดยถ่ึอหุน้ัในับัรษัิีที่ใหญ่รอ้ยละ 40.18

MUFG Bank, Ltd. ธินัาคารพื่าณิชย์ ญี�ปุ่ นั เป็นัสำถึาบันััการเงินัในักลุม่ Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG) โดยถ่ึอหุน้ัในับัรษัิีที่ใหญ่รอ้ยละ 40.18

บัรษัิีที่ จีซีีทีี่ แมนัเนัจเมนัที่ ์ 
(ไที่ยแลนัด)์ จำากดั

ลงที่นุัในับัรษัิีที่อ่�นั ไที่ย เป็นับัรษัิีที่ถ่ึอหุน้ัในับัรษัิีที่รอ้ยละ 25.00

ผูู้บ้ัรหิารสำำาคญั - ญี�ปุ่ นั, ไที่ย บัคุคลทีี่�มีอ ำานัาจและรบััผิู้ดชอบัการวางแผู้นัสำั�งการ และควบัคมุ
กิจกรรมตา่งๆของกิจการไมว่า่ที่างตรง หรอ่ที่างออ้ม ที่ั�งนีั � รวมถึงึ
กรรมการของกิจการ (ไมว่า่จะที่ำาหนัา้ทีี่�ในัระดบัับัรหิารหรอ่ไม)่ 

เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน

เงินกู้ยืม
ระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน
หุ้นกู้ รวม

ณ วันท้� 1 มกำราคม 2562 3,385,848 10,493,596 15,580,334 29,459,778

การเปลี�ยนัแปลงในักระแสำเงินัสำด

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

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

การเปลี�ยนัแปลงทีี่�ไมใ่ชเ่งินัสำด

ครบักำาหนัด - - - -

ตอ่อายุ - - - -

คา่ธิรรมเนีัยมในัการออกหุน้ักู ้
และเงินักูย่้มรอตดับัญัชี 2,277 1,707 13,431 17,415

ณ วันท้� 31 ธัินวาคม 2562    4,163,225    9,666,588        14,128,965         27,958,778

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 รายการทีี่�สำ ำาคญักบัับัคุคลหรอ่กิจการทีี่�เกี�ยวขอ้งกนััสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 สำรุปไดด้งันีั �

 ยอดคงเหล่อกบัับัคุคลหรอ่กิจการทีี่�เกี�ยวขอ้งกนัั ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีั �

2563 2562

ต้นทุนทางการเงิน

กำจิำกำารอื�นท้�เกำ้�ย์วข�องกัำน

ดอกเบีั �ยจา่ย 98,383 161,071

คา่ธิรรมเนีัยมการคำ�าประกนัั 85 921

คา่ธิรรมเนีัยมในัการออกหุน้ักู้ 1,611 10,885

คา่ธิรรมเนีัยมเริ�มแรก 709 1,706

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ผู้้�บริหารสิำาคัญ

คา่ตอบัแที่นัผูู้บ้ัรหิารสำำาคญั (ผู้ลประโยชนัร์ะยะสำั�นั) 82,255 95,707

คา่ตอบัแที่นัผูู้บ้ัรหิารสำำาคญั (ผู้ลประโยชนัร์ะยะยาว) 1,081 823

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

2563 2562

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

กำจิำกำารอื�นท้�เกำ้�ย์วข�องกัำน

ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา จำากดั (มหาชนั) 870,000 400,100

รวม 870,000 400,100

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 เงินักูย่้มระยะสำั�นัจากสำถึาบันััการเงินัจากกิจการอ่�นัทีี่�เกี�ยวขอ้งกนัั มีอตัราดอกเบีั �ย 

รอ้ยละ 0.81 ถึงึรอ้ยละ 0.89 ตอ่ปี และรอ้ยละ 1.56 ตอ่ปี ตามลำาดบัั

 นัโยบัายการกำาหนัดราคาสำำาหรบััรายการแตล่ะประเภที่อธิิบัายไดด้งัตอ่ไปนีั�

นโยบายการกำาหนดราคา

ราย์กำารต่�นท้นทางกำารเงนิ

ดอกเบีั �ยจา่ย ตามทีี่�ตกลงในัสำญัญา

คา่ธิรรมเนีัยมการคำ�าประกนัั ตามทีี่�ตกลงในัสำญัญา
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 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 เงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินัจากกิจการทีี่�เกี�ยวขอ้งกนััมีอตัราดอกเบีั �ยระหวา่ง

รอ้ยละ 0.71 ถึงึรอ้ยละ 3.72 ตอ่ปี และรอ้ยละ 2.56 ถึงึรอ้ยละ 3.78 ตอ่ปี ตามลำาดบัั

2563 2562

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

กำจิำกำารอื�นท้�เกำ้�ย์วข�องกัำน

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch 

8.00 ลา้นัเหรยีญสำหรฐัอเมรกิา  

(31 ธินััวาคม 2562: 16.50 ลา้นัเหรยีญสำหรฐัอเมรกิา) 241,654 571,070

ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา จำากดั (มหาชนั) 1,000,000 300,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

กำจิำกำารอื�นท้�เกำ้�ย์วข�องกัำน

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch 

ไมมี่ (31 ธินััวาคม 2562 : 8.00 ลา้นัเหรยีญสำหรฐัอเมรกิา)       - 276,400

ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา จำากดั (มหาชนั) 3,884,094 4,084,094

รวม 5,125,748 5,231,564

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

2563 2562

เจ้าหนี้อื่น

ด้อกำเบ้�ย์ค�างจำา่ย์

กำจิำกำารอื�นท้�เกำ้�ย์วข�องกัำน

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch 50 154

ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา จำากดั (มหาชนั) 15,788 28,174

รวม 15,838 28,328

ค่าธรรมเนียมในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้รอการรับรู้ (แสดงเป็นส่วนหักจากเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้)

กำจิำกำารอื�นท้�เกำ้�ย์วข�องกัำน

MUFG Bank, Ltd. 67 1,823

ธินัาคารกรุงศรอียธุิยา จำากดั (มหาชนั) 415 807

รวม 482 2,630

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 สัิญญาสิำาคัญท้�ทำากัำบบ้คคลูหรือกำจิำกำารท้�เกำ้�ย์วข�องกัำน

 สัิญญาค่าธิรรมเน้ย์มคำ�าป็ระกัำน

 บัรษัิีที่ไดท้ี่ ำาสำญัญากบัั ACOM CO., LTD. ซีึ�งเป็นับัรษัิีที่ใหญ่ โดยไดค้ ำ�าประกนััการกูย่้มเงินัของบัรษัิีที่ภายใตส้ำญัญาเงินักูย่้ม

กบััสำถึาบันััการเงินั (ถึา้มี) ในัการนีั � บัรษัิีที่มีภาระผู้กูพื่นััทีี่�จะตอ้งจา่ยคา่ธิรรมเนีัยมในัอตัรารอ้ยละของยอดคงเหล่อของเงินักูย่้มตาม

ทีี่�ระบัใุนัสำญัญา เวน้ัแตบ่ัรษัิีที่จะแจง้คำาขอยกเลกิสำญัญาเป็นัลายลกัษีณอ์กัษีรเป็นัการลว่งหนัา้

 บัรษัิีที่ไดท้ี่ ำาสำญัญากบัั MUFG Bank, Ltd. ซีึ�งเป็นัสำถึาบันััการเงินัในักลุม่ Mitsubishi UFJ Financial Group โดยไดค้ ำ�าประกนัั

การออกหุน้ักูข้องบัรษัิีที่ภายใตส้ำญัญาการออกหุน้ักู ้ในัการนีั � บัรษัิีที่ผู้กูพื่นััทีี่�จะตอ้งจา่ยคา่ธิรรมเนีัยมในัอตัรารอ้ยละของยอดคงเหล่อ

ของหุน้ักูต้ามทีี่�ระบัใุนัสำญัญา 

 สัิญญาแลูกำเป็ลู้�ย์นสิก้ำลูเงนิต่ราต่า่งป็ระเทศแลูะอัต่ราด้อกำเบ้�ย์

 บัรษัิีที่ไดท้ี่ ำาสำญัญากบััธินัาคารกรุงศรอียธุิยา จำากดั (มหาชนั) เพ่ื่�อปอ้งกนััความเสำี�ยงของหนีั�สำนิัที่างการเงินัทีี่�เป็นัเงินัตรา 

ตา่งประเที่ศและความผู้นััผู้วนัของอตัราดอกเบีั �ยลอยตวั โดยการแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินัตราตา่งประเที่ศและอตัราดอกเบีั �ยลอยตวัเป็นั

สำกลุเงินับัาที่ในัอตัราดอกเบีั �ยคงทีี่�ตามทีี่�ระบัใุนัสำญัญา (ดหูมายเหตขุอ้ 14)

 สัิญญาแลูกำเป็ลู้�ย์นอัต่ราด้อกำเบ้�ย์

 บัรษัิีที่ไดท้ี่ ำาสำญัญากบััธินัาคารกรุงศรอียธุิยา จำากดั (มหาชนั) เพ่ื่�อปอ้งกนััความเสำี�ยงของหนีั�สำนิัที่างการเงินัทีี่�เป็นัสำกลุเงินับัาที่

ทีี่�มีความผู้นััผู้วนัของอตัราดอกเบีั �ยลอยตวั โดยแลกเปลี�ยนัอตัราดอกเบีั �ยลอยตวัเป็นัอตัราดอกเบีั �ยคงทีี่�ตามทีี่�ระบัใุนัสำญัญา (ดู

หมายเหตขุอ้ 14)

 เงินัสำดและรายการเทีี่ยบัเที่า่เงินัสำด ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ประกอบัดว้ย

 ในัปี 2563 และ 2562 เงินัฝึากธินัาคารขา้งตน้ัมีอตัราดอกเบีั �ยระหวา่งรอ้ยละ 0.05 ถึงึรอ้ยละ 0.13 ตอ่ปีและรอ้ยละ 0.10 ถึงึ

รอ้ยละ 0.38 ตอ่ปี ตามลำาดบัั

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2563 2562

เงินัสำดในัม่อ 118,116 143,631

เงินัฝึากธินัาคารประเภที่กระแสำรายวนัั 185,773 65,380

เงินัฝึากธินัาคารประเภที่ออมที่รพัื่ย์ 132,566 95,743

รวม 436,455 304,754

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อผ่อนชำาระ

รวม
ลูกหนี้ตามสัญญา

สินเชื่อบุคคล
ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อผ่อนชำาระ

รวม

ถืง้กำำาหนด้ชื่ำาระภาย์ในหน้�งป็

ลกูหนั�เงินัใหกู้ย้่ม 57,619,620 135,192 57,754,812 56,943,607 144,668 57,088,275

หกั  รายไดด้อกเบั�ยรอตดับัญัชี - (8,322) (8,322) - (9,851) (9,851)

        คา่เผู้�อหนั�สำงสำยัจะสำญู - - - (3,520,896) (1,931) (3,522,827)

        คา่เผู้�อผู้ลขาดที่นัดา้นัเครดติที่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั (5,251,550) (1,034) (5,252,584) - - -

สิทธิ 52,368,070 125,836 52,493,906 53,422,711 132,886 53,555,597

ถืง้กำำาหนด้ชื่ำาระเกำนิหน้�งป็

ลกูหนั�เงินัใหกู้ย้่ม - 49,680 49,680 - 45,732 45,732

หกั  รายไดด้อกเบั�ยรอตดับัญัชี - (48) (48) - (320) (320)

       คา่เผู้�อหนั�สำงสำยัจะสำญู - - - - (477) (477)

       คา่เผู้�อผู้ลขาดที่นัดา้นัเครดติที่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั - (214) (214) - - -

สิทธิ - 49,418 49,418 - 44,935 44,935

รวม 52,368,070 175,254 52,543,324 53,422,711 177,821 53,600,532

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

8. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
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 หนีั �สำญูและผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 มีดงันีั �

 หนีั �สำญูและหนีั�สำงสำยัจะสำญูสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562 มีดงันีั �

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อผ่อนชำาระ

รวม

หนีั�สำญู 3,666,229 1,687 3,667,916

ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั (กลบััรายการ) 875,329 (288) 875,041

รวม 4,541,558 1,399 4,542,957

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อผ่อนชำาระ

รวม

หนีั�สำญู 4,031,205 1,837 4,033,042

หนีั�สำงสำยัจะสำญู (กลบััรายการ) 221,010 (789) 220,221

รวม 4,252,215 1,048 4,253,263

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 การวิเคราะหล์กูหนีั �เงินัใหกู้ย่้มตามประเภที่การจดัชั�นั ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 มีดงันีั �

 การวิเคราะหอ์ายขุองลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562 มีดงันีั �

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อผ่อนชำาระ

รวม

ลกูหนีั�ทีี่�ไมมี่การเพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญัของความเสำี�ยง 
ดา้นัเครดติ (ชั�นัทีี่� 1) 54,052,956 183,754 54,236,710

ลกูหนีั�ทีี่�มีการเพิื่�มขึ �นัอยา่งมีนัยัสำำาคญัของความเสำี�ยง 
ดา้นัเครดติ (ชั�นัทีี่� 2) 1,399,547 465 1,400,012

ลกูหนีั�ทีี่�มีการดอ้ยคา่ดา้นัเครดติ (ชั�นัทีี่� 3) 2,167,117 653 2,167,770

57,619,620 184,872 57,804,492

หกั  รายไดด้อกเบีั �ยรอตดับัญัชี - (8,370) (8,370)

รวม 57,619,620 176,502 57,796,122

หกั  คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั (5,251,550) (1,248) (5,252,798)

ส้ิทธิิ 52,368,070 175,254 52,543,324

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อผ่อนชำาระ

รวม

ยงัไมค่รบักำาหนัดชำาระ 53,294,733 189,049 53,483,782

เกินัครบักำาหนัดชำาระ

นัอ้ยกวา่และเที่า่กบัั 3 เด่อนั 2,342,191 818 2,343,009

มากกวา่ 3 เด่อนัขึ �นัไป 1,306,683 533 1,307,216

56,943,607 190,400 57,134,007

หกั  รายไดด้อกเบีั �ยรอตดับัญัชี - (10,171) (10,171)

รวม 56,943,607 180,229 57,123,836

หกั  คา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญู (3,520,896) (2,408) (3,523,304)

ส้ิทธิิ 53,422,711 177,821 53,600,532

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ

รวมค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือน 

ข้างหน้า (ชั้นที่ 1)

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้นตลอดอายุของ 
เครื่องมือทางการเงิน 
- ไม่มีการด้อยค่าด้าน

เครดิต (ชั้นที่ 2)

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
เครื่องมือทางการเงิน  
- มีการด้อยค่าด้าน

เครดิต (ชั้นที่ 3)

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 31 ธินวาคม 2562                      - - - 3,523,304 3,523,304

ผู้ลกระที่บัจากการนัำา TFRS 9 มาถึอปฏิบัตัิ 2,440,244 740,491 1,118,823 (3,523,304) 776,254

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 1 มกำราคม 2563 2,440,244 740,491 1,118,823 - 4,299,558

การเปลี�ยนัแปลงที่�เกิดจากการเปลี�ยนัการจดัชั�นั    (733,865) (1,864,511) 2,598,376 -   -

สำนัที่รพื่ยที่างการเงินัใหมที่�เกิดขึ �นัหรอ่ซี�อมา 227,958 - - - 227,958

การเปลี�ยนัแปลงที่�เกิดจากการวดัมลูคา่คา่เผู้�อผู้ลขาดที่นัใหม ่ 780,187 1,954,673 867,131 - 3,601,991

สำนัที่รพื่ยที่างการเงินัที่�ถึกูตดัรายการ (56,845) (5,327) (2,633) -   (64,805)

สำว่นัที่�ตดัออกจากบัญัชี (31,314) (43,370) (2,737,220) - (2,811,904)

ย์อด้คงเหลูือ ณ วันท้� 31 ธินวาคม 2563 2,626,365 781,956 1,844,477 - 5,252,798

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 ค่าเผู้ื�อผู้ลูขาด้ทน้ด้�านเครด้ต่ท้�คาด้ว่าจำะเกำด้ข้�น

 รายการเคล่�อนัไหวของคา่เผู้�อผู้ลขาดที่นัดา้นัเครดติที่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัของลกูหนั�เงินัใหกู้ย้่ม สำ ำาหรบัปีสำิ �นัสำดุวนัที่� 31 ธินัวาคม 2563 ประกอบัดว้ย       
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 ลกูหนีั �ตามสำญัญาสำนิัเช่�อบัคุคล ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ประกอบัดว้ย

 สำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนัเป็นัสำนิัเช่�อทีี่�ลกูหนีั�สำามารถึจา่ยค่นัที่นััทีี่ทีี่�สำะดวกโดยมีจำานัวนัเงินัชำาระค่นั รายเด่อนัขั�นัตำ�าตั�งแต ่

รอ้ยละ 3 ของยอดเงินัตน้ัคงคา้งตามทีี่�ระบัใุนัสำญัญากูย่้ม บัรษัิีที่จดัประเภที่สำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนัที่ั�งจำานัวนัเป็นัสำนิัที่รพัื่ยห์มนุัเวียนั

 สำนิัเช่�อเงินัสำดประเภที่ชำาระขั�นัตำ�าเป็นัสำนิัเช่�อทีี่�ผูู้กู้มี้สำทิี่ธิิเล่อกจา่ยชำาระเตม็จำานัวนัที่นััทีี่ทีี่�สำะดวกหรอ่จา่ยชำาระรายเด่อนั 

โดยไมน่ัอ้ยกวา่จำานัวนัเงินัขั�นัตำ�าตั�งแตร่อ้ยละ 3 ถึงึรอ้ยละ 8 ของยอดเงินักูท้ี่ั�งหมดตามทีี่�ระบัใุนัสำญัญากูย่้ม บัรษัิีที่จดัประเภที่สำนิัเช่�อ

เงินัสำดประเภที่ชำาระขั�นัตำ�าที่ั�งจำานัวนัเป็นัสำนิัที่รพัื่ยห์มนุัเวียนั 

 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562 บัรษัิีที่มียอดลกูหนีั�คา้งชำาระมากกวา่สำามงวดจำานัวนัเงินั 1,307.22 ลา้นับัาที่ ซีึ�งบัรษัิีที่ยงัคงรบััรู ้

รายได ้บัรษัิีที่รบััรูร้ายไดด้อกเบีั �ยสำำาหรบััลกูหนีั �ดงักลา่วสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562 เป็นัจำานัวนัเงินั 221.32 ลา้นับัาที่ ที่ั�งนีั �

บัรษัิีที่ไดต้ั�งคา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญูเตม็จำานัวนัแลว้ 

 ลกูหนีั �เงินัใหกู้ย่้มที่ั�งหมดของบัรษัิีที่ ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 เป็นัสำกลุเงินับัาที่

 ในัปี 2563 และ 2562 ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มขา้งตน้ัมีอตัราดอกเบีั �ยทีี่�เรยีกเก็บัตอ้งไมเ่กินัอตัราทีี่�กฎหมายกำาหนัดไว ้ทีี่�รอ้ยละ 15 

ตอ่ปี โดยอตัรารวมสำงูสำดุของดอกเบีั �ย และคา่ธิรรมเนีัยมการใชว้งเงินัรวมกนััแลว้ตอ้งไมเ่กินัรอ้ยละ 28 ตอ่ปี (Effective rate)

 ตอ่มาเม่�อวนััทีี่� 31 กรกฎาคม 2563 ธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยไดอ้อกประกาศธินัาคารแหง่ประเที่ศไที่ยทีี่� สำนัสำ. 12/2563 เร่�อง 

การกำาหนัดหลกัเกณฑ์ ์วิธีิการ และเง่�อนัไขในัการประกอบัธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลภายใตก้ารกำากบัั มีผู้ลบังัคบััใช ้ตั�งแตว่นััทีี่� 1 สำงิหาคม 

2563 วา่ดว้ยการปรบััลดอตัรารวมสำงูสำดุของดอกเบีั �ย เบีั �ยปรบัั คา่ปรบัั คา่บัรกิาร และคา่ธิรรมเนีัยมใดๆ ทีี่�สำถึาบันััการเงินัและ 

ผูู้ป้ระกอบัธิรุกิจสำนิัเช่�อสำว่นับัคุคลภายใตก้ารกำากบััทีี่�มิใชส่ำถึาบันััการเงินัอาจเรยีกเก็บัจากลกูหนีั� จากรอ้ยละ 28 ตอ่ปี เหล่อรอ้ยละ 

25 ตอ่ปี บัรษัิีที่ไดป้รบััลดอตัรารวมสำงูสำดุของดอกเบีั �ยและคา่ธิรรมเนีัยมตามประกาศดงักลา่วเม่�อมีผู้ลบังัคบััใช้

 กำารป็รับโครงสิร�างหน้�

 สำ ำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 บัรษัิีที่รบััรูร้ายไดด้อกเบีั �ยจากลกูหนีั�ทีี่�ปรบััโครงสำรา้งหนีั�จ ำานัวนั 66.63  

ลา้นับัาที่ และ 50.31 ลา้นับัาที่ ตามลำาดบัั

2563 2562

สำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนั 54,782,405 54,726,996

สำนิัเช่�อเงินัสำดประเภที่ชำาระขั�นัตำ�า 2,837,215 2,216,611

รวม 57,619,620 56,943,607

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 บัรษัิีที่มียอดคงคา้งของลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 สำรุปไดด้งันีั �

 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 บัรษัิีที่ไมมี่ภาระผู้กูพื่นััทีี่�จะใหล้กูหนีั �กูเ้พิื่�มเตมิภายหลงัการปรบััโครงสำรา้งหนีั�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำานวนสัญญา จำานวนเงิน จำานวนสัญญา จำานวนเงิน

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มทีี่�ไดมี้การปรบััโครงสำรา้งหนีั� 56,018 2,836,977 45,951 2,216,289

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้มทีี่�ไมไ่ดมี้การปรบััโครงสำรา้งหนีั� 2,130,039 54,959,145 2,005,053 54,907,547

รวม 2,186,057 57,796,122 2,051,004 57,123,836

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 ลกูหนีั �อ่�นั ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ประกอบัดว้ย

9. ลูกหนี้อื่น

2563 2562

ลกูหนีั�ตวัแที่นัรบััชำาระ 138,261 131,004

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนัา้ 33,358 21,503

อ่�นั ๆ 32,303 42,018

หกั คา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญู/ คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั (1,282) (1,414)

รวม 202,640 193,111

2563 2562

หนีั�สำงสำยัจะสำญู/ ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั  

(กลบััรายการ) สำ ำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม (132) (985)

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2563

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย
โอนเข้า

(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2563

ราคาทน้

สำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ 379,785 8,955 (18,400) - 370,340

เคร่�องตกแตง่ ตดิตั�งและเคร่�องใชส้ำ ำานักังานั 648,378 30,034 (6,991) 19,418 690,839

รวม 1,028,163 38,989 (25,391) 19,418 1,061,179

ค่าเสิื�อมราคาสิะสิม

สำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ 339,900 18,916 (18,225) - 340,592

เคร่�องตกแตง่ ตดิตั�งและเคร่�องใชส้ำ ำานักังานั 545,152 52,352 (6,968) - 590,535

รวม 885,052 71,268 (25,193) - 931,127

สำนิัที่รพัื่ยร์ะหวา่งตดิตั�ง 992 46,012 - (19,418) 27,586

ส่ิวนป็รับป็ร้งสิิทธิิกำารเช่ื่าแลูะอ้ป็กำรณ์ 144,103 157,638

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2562

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย
โอนเข้า

(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ราคาทน้

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

เคร่�องตกแตง่ ตดิตั�งและเคร่�องใชส้ำ ำานักังานั 659,534 7,098 (43,084) 24,830 648,378

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

ค่าเสิื�อมราคาสิะสิม

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

เคร่�องตกแตง่ ตดิตั�งและเคร่�องใชส้ำ ำานักังานั 533,462 54,721 (43,031) - 545,152

รวม 866,227 75,060 (56,235) - 885,052

สำนิัที่รพัื่ยร์ะหวา่งตดิตั�ง 568 25,254 - (24,830) 992

ส่ิวนป็รับป็ร้งสิิทธิิกำารเช่ื่าแลูะอ้ป็กำรณ์ 181,392 144,103

ค่าเสิื�อมราคาสิำาหรับป้็สิิ�นส้ิด้วันท้� 31 ธัินวาคม

2563 71,268

2562 75,060

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 สำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณ ์ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ประกอบัดว้ย

10. ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์
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 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ราคาที่นุัของสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่และอปุกรณข์องบัรษัิีที่ทีี่�ไดต้ดัคา่เสำ่�อมราคา 

ครบัแลว้และยงัคงใชง้านัอยูมี่จ ำานัวนัประมาณ 672.69 ลา้นับัาที่ และ 631.46 ลา้นับัาที่ ตามลำาดบัั

 สำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใช ้ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 ประกอบัดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2563

ผลกระทบ
จากการนำา 
TFRS 16 

มาใช้ครั้งแรก

เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2563

ราคาทน้

อาคาร - 198,250 111,701 (51,090) 258,861

อปุกรณ์ - 39,013 28,855 (11,989) 55,879

ยานัพื่าหนัะ - 56,890 32,441 (4,342) 84,989

รวม - 294,153 172,997 (67,421) 399,729

ค่าเสิื�อมราคาสิะสิม 

อาคาร - - 187,126 (51,090) 136,036

อปุกรณ์ - - 37,016 (11,989) 25,027

ยานัพื่าหนัะ - - 28,180 (4,342) 23,838

รวม - - 252,322 (67,421) 184,901

สิินทรัพย์ส์ิิทธิิกำารใชื่� - 214,828

ค่าเสิื�อมราคาสิำาหรับป้็สิิ�นส้ิด้วันท้� 31 ธัินวาคม

2563 237,889

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
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 บัรษัิีที่ไดท้ี่ ำาสำญัญาเชา่ทีี่�อาคาร อปุกรณ ์และยานัพื่าหนัะหลายฉบับััเป็นัระยะเวลาตั�งแตห่นัึ�งถึงึหา้ปีการวิเคราะหก์ารครบั

กำาหนัดของหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่แสำดงไวใ้นัหมายเหตขุอ้ 16

 สำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 กระแสำเงินัสำดจา่ยที่ั�งหมดสำำาหรบััสำญัญาเชา่เที่า่กบัั 234.16 ลา้นับัาที่

2563

จำำานวนเงนิท้�รับร้�ในกำำาไรหรือขาด้ทน้

คา่เสำ่�อมราคาสำำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยส์ำทิี่ธิิการใช้ 237,889

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีั �ยทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ 6,866

คา่ใชจ้า่ยทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััสำญัญาเชา่ระยะสำั�นั 27,840

คา่ใชจ้า่ยทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััสำญัญาเชา่ซีึ�งสำนิัที่รพัื่ยมี์มลูคา่ตำ�า 1,846

คา่ใชจ้า่ยทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััคา่เชา่ผู้นััแปรซีึ�งไมร่วมอยูใ่นัการวดัมลูคา่ของหนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ 4,025

กำาไรจากการเปลี�ยนัแปลงสำญัญาเชา่ 88

กำาไรจากสำว่นัลดรบััจากสำญัญาเชา่ 2,501

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 สำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนั ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ประกอบัดว้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2563

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย
โอนเข้า

(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2563

ราคาทน้

โปรแกรมคอมพิื่วเตอร์ 359,397 - - - 359,397

เคร่�องหมายการคา้ 3,710 - - - 3,710

รวม 363,107 - - - 363,107

ค่าต่ดั้จำำาหน่าย์สิะสิม

โปรแกรมคอมพิื่วเตอร์ 297,429 29,179 - - 326,608

เคร่�องหมายการคา้ 1,706 236 - - 1,942

รวม 299,135 29,415 - - 328,550

โปรแกรมคอมพิื่วเตอรร์ะหวา่งตดิตั�ง - 2,553 - - 2,553

สิินทรัพย์ไ์ม่มต้่วัต่น 63,972 37,110

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2562

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย
โอนเข้า

(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ราคาทน้

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

เคร่�องหมายการคา้ 3,710 - - - 3,710

รวม 355,785 520 - 6,802 363,107

ค่าต่ดั้จำำาหน่าย์สิะสิม

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

เคร่�องหมายการคา้ 1,470 236 - - 1,706

รวม 255,191 43,944 - - 299,135

โปรแกรมคอมพิื่วเตอรร์ะหวา่งตดิตั�ง 3,289 3,513 - (6,802) -

สิินทรัพย์ไ์ม่มต้่วัต่น 103,883 63,972

ค่าเสิื�อมราคาสิำาหรับป้็สิิ�นส้ิด้วันท้� 31 ธัินวาคม

2563 29,415

2562 43,944

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ราคาที่นุัของสำนิัที่รพัื่ยไ์มมี่ตวัตนัของบัรษัิีที่ทีี่�ไดต้ดัคา่ตดัจำาหนัา่ยครบัแลว้และยงัคง 

ใชง้านัอยูมี่จ ำานัวนัประมาณ 247.26 ลา้นับัาที่ และ 183.71 ลา้นับัาที่ ตามลำาดบัั
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 สำนิัที่รพัื่ยภ์าษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชี ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันีั �

13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

2563 2562

สิินทรัพย์ภ์าษ้ัเงนิได้�รอกำารต่ดั้บญัชื่้

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม (คา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญู/ คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่

จะเกิดขึ �นั) 1,050,714 704,842

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม (หนีั �สำญูตดับัญัชี) 148,325 137,020

ประมาณการหนีั�สำนิัสำ ำาหรบััผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานั 41,919 37,284

ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนัสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ 12,406 12,303

เงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินั (รวมสำญัญาแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินัตราตา่ง

ประเที่ศและอตัราดอกเบีั �ย)      - 55,371

ตราสำารอนัพุื่นััธิ์ 41,006      -

อ่�นั ๆ 3,361 3,250

หนีั�สำนิัตามสำญัญาเชา่ 561      -

รวม 1,298,292 950,070

หน้�สิินภาษ้ัเงนิได้�รอกำารต่ดั้บญัชื่้

คา่ธิรรมเนีัยมในัการออกหุน้ักูแ้ละเงินักูย่้ม (1,310) (2,352)

รวม (1,310) (2,352)

ส้ิทธิิ 1,296,982 947,718

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบจาก
การใช้ TFRS 9
และ TFRS 16

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 2563

รายการ
ที่รับรู้เข้า

กำาไร (ขาดทุน)

รายการ
ที่รับรู้เข้า

กำาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563

สิินทรัพย์ภ์าษัเงนิได้�รอกำารต่ด้บญัชื่้

ลกูหนั�เงินัใหกู้ย้่ม (คา่เผู้�อหนั�สำงสำยัจะสำญู/ คา่เผู้�อผู้ลขาดที่นั
ดา้นัเครดติที่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั) 704,842 155,251 860,093 190,621 - 1,050,714

ลกูหนั�เงินัใหกู้ย้่ม (หนั�สำญูตดับัญัชี) 137,020     - 137,020 11,305 - 148,325

ประมาณการหนั�สำนัสำำาหรบัผู้ลประโยชนัพื่นักังานั 37,284     - 37,284 3,506 1,129 41,919

ภาระผู้กูพื่นัการร่ �อถึอนัสำว่นัปรบัปรุงสำที่ธิการเชา่ 12,303     - 12,303 103 - 12,406

เงินักูย้่มระยะยาวจากสำถึาบันัการเงินั (รวมสำญัญาแลก
เปลี�ยนัสำกลุเงินัตราตา่งประเที่ศ และอตัราดอกเบั�ย) 55,371 (55,371)   - - - -

ตราสำารอนัพื่นัธิ์            - 86,449 86,449 (45,443) - 41,006

อ่�นั ๆ 3,250     - 3,250 111 - 3,361

หนั�สำนัตามสำญัญาเชา่            -                   (524) (524) 1,085 - 561

950,070 185,805          1,135,875 161,288 1,129 1,298,292

หน้�สิินภาษัเงนิได้�รอกำารต่ด้บญัชื่้

คา่ธิรรมเนัยมในัการออกหุนักูแ้ละเงินักูย้่ม  (2,352)     - (2,352) 1,042 - (1,310)

(2,352)      - (2,352) 1,042 - (1,310)

สิินทรัพย์ภ์าษัเงนิได้�รอกำารต่ด้บญัชื่้              947,718 185,805 1,133,523 162,330 1,129 1,296,982

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 รายการเคล่�อนัไหวของสำนัที่รพื่ยแ์ละหนั�สำนัภาษีเงินัไดร้อการตดับัญัชีที่�เกิดขึ �นัในัปีสำิ �นัสำดุวนัที่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบัดว้ยผู้ลกระที่บัที่างภาษีของรายการดงัตอ่ไปนั�    
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม
2562

รายการ
ที่รับรู้เข้า

กำาไร (ขาดทุน)

รายการ
ที่รับรู้เข้า

กำาไร (ขาดทุน )
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

สิินทรัพย์ภ์าษ้ัเงนิได้�รอกำารต่ดั้บญัชื่้

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม (คา่เผู่้�อหนีั �สำงสำยัจะสำญู) 660,958 43,884 - 704,842

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม (หนีั �สำญูตดับัญัชี) 130,509 6,511 - 137,020

ประมาณการหนีั�สำนิัสำ ำาหรบััผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานั 19,881 9,279 8,124 37,284

ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนัสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ 12,126 177 - 12,303

เงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินั 

(รวมสำญัญาแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินัตราตา่งประเที่ศ 

และอตัราดอกเบีั �ย) 48,341 7,030 - 55,371

อ่�นัๆ 2,008 1,242 - 3,250

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

หน้�สิินภาษ้ัเงนิได้�รอกำารต่ดั้บญัชื่้

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

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

สิินทรัพย์ภ์าษ้ัเงนิได้�รอกำารต่ดั้บญัชื่้ 868,424 71,170 8,124 947,718

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)



110
รายงานประจำาปี 2563 | บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2562

ผลกระทบจาก
การใช้ TFRS 9
และ TFRS 16

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 2563

รายการ
ที่รับรู้เข้า

กำาไร (ขาดทุน)

รายการ
ที่รับรู้เข้า

กำาไร (ขาดทุน)

รายการ
ที่รับรู้เข้า

กำาไร (ขาดทุน)

รายการ
ที่รับรู้เข้า

กำาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2563

สิวนท้�หม้นเวย์น

เงินัตนั 4,650,000 3,206,204 4,000,000 11,856,204 4,165,100 3,317,610 4,139,600 11,622,310

หกั  คา่ธิรรมเนัยมในัการออกหุนักู ้ 
       และเงินักูย้่มรอตดับัญัชี (1,412) (67) (650) (2,129) (1,875) (433) (2,140) (4,448)

สิทธิ 4,648,588 3,206,137 3,999,350 11,854,075 4,163,225 3,317,177 4,137,460 11,617,862

สิวนท้�ไม่หม้นเวย์น

เงินัตนั - 5,284,094 7,500,000 12,784,094 - 6,349,754 10,000,000 16,349,754

หกั  คา่ธิรรมเนัยมในัการออกหุนักู ้ 
       และเงินักูย้่มรอตดับัญัชี - - (5,310) (5,310) - (343) (8,495) (8,838)

สิทธิ - 5,284,094 7,494,690 12,778,784 - 6,349,411 9,991,505 16,340,916

รวม 4,648,588 8,490,231 11,494,040 24,632,859 4,163,225 9,666,588 14,128,965 27,958,778

- สำว่นัที่�มีหลกัประกนั* - - - - - - 1,138,544 1,138,544

- สำว่นัที่�ไมม่ีหลกัประกนั 4,648,588 8,490,231 11,494,040 24,632,859 4,163,225 9,666,588 12,990,421 26,820,234

รวม 4,648,588 8,490,231 11,494,040 24,632,859 4,163,225 9,666,588 14,128,965 27,958,778

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

14. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

*บัรษีที่มีการใหบัรษีที่ใหญ่และสำถึาบันัการเงินัตา่งประเที่ศที่�เกี�ยวขอ้งกนัแหง่หนัึ�ง ออกหนังัสำ่อคำ�าประกนัเพื่�อประกนัการชำาระเงินัของบัรษีที่ภายใตเ้ง่�อนัไขเงินักูย้่มระยะยาวและหุนักู ้ตามลำาดบั
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 ยอดหนีั�สำนิัทีี่�มีภาระดอกเบีั �ย ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 จำาแนักตามประเภที่สำกลุเงินัดงันีั �

 ในัปี 2563 และ 2562 หนีั�สำนิัดงักลา่วขา้งตน้ัมีอตัราดอกเบีั �ยระหวา่งรอ้ยละ 0.71 ถึงึรอ้ยละ 3.72 ตอ่ปี และรอ้ยละ 1.45 ถึงึ

รอ้ยละ 4.10 ตอ่ปี ตามลำาดบัั

 สัิญญาแลูกำเป็ลู้�ย์นสิก้ำลูเงนิต่ราต่า่งป็ระเทศ แลูะอัต่ราด้อกำเบ้�ย์ (cross currency and interest rate swap ageement) 

สัิญญาแลูกำเป็ลู้�ย์นอัต่ราด้อกำเบ้�ย์ (interest rate swap agreement) 

 สิกุลเงนิบี้าท

 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 บัรษัิีที่มีสำญัญาแลกเปลี�ยนัอตัราดอกเบีั �ย (interest rate swap agreement) เพ่ื่�อปอ้งกนััความเสำี�ยง

จากความผู้นััผู้วนัของอตัราดอกเบีั �ยลอยตวั โดยการจา่ยดอกเบีั �ยในัอตัราคงทีี่�ตามทีี่�ระบัใุนัสำญัญากบััธินัาคารในัประเที่ศทีี่�เกี�ยวขอ้ง

กนััแหง่หนัึ�ง และธินัาคารในัประเที่ศแหง่หนัึ�ง จำานัวนัเงินัรวม 4,100 ลา้นับัาที่ (ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562: 3,900.00 ลา้นับัาที่)  

ซีึ�ง ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563  บัรษัิีที่รบััรูส้ำญัญาดงักลา่วเป็นัหนีั�สำนิัตราสำารอนัพุื่นััธิด์ว้ยมลูคา่ยตุิธิรรม จำานัวนั 137.85 ลา้นับัาที่

 สิกุลเงนิเหรีย์ญสิหรัฐอัเมูริกา

 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 บัรษัิีที่มีสำญัญาแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินัตราตา่งประเที่ศและอตัราดอกเบีั �ย (cross currency and  

interest rate swap agreement) เพ่ื่�อปอ้งกนััความเสำี�ยงของหนีั�สำนิัที่างการเงินัทีี่�เป็นัเงินัตราตา่งประเที่ศและความผู้นััผู้วนัของอตัรา

ดอกเบีั �ยลอยตวั ที่ั�งนีั � สำญัญาการแลกเปลี�ยนัสำกลุเงินัตราตา่งประเที่ศและอตัราดอกเบีั �ย มีดงันีั �

  • กบััธินัาคารในัประเที่ศหลายแหง่จำานัวนัเงินัรวม 8.00 ลา้นัเหรยีญสำหรฐัอเมรกิา เพ่ื่�อการแลกเปลี�ยนัเป็นัสำกลุเงินั 

   บัาที่จำานัวนั 276.40 ลา้นับัาที่ (ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562: จากเงินัรวม 59.50 ลา้นัเหรยีญสำหรฐัอเมรกิา เพ่ื่�อ 

   แลกเปลี�ยนัเป็นัสำกลุเงินับัาที่จำานัวนั 1,987.07 ลา้นับัาที่) และแลกเปลี�ยนัอตัราดอกเบีั �ยคงทีี่�ในัสำกลุเงินัเหรยีญ 

   สำหรฐัอเมรกิาที่กุ ๆ  หนัึ�งเด่อนั สำามเด่อนั เป็นัอตัราคงทีี่�ตามทีี่�ระบัใุนัสำญัญา ซีึ�ง ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 บัรษัิีที่ 

   รบััรูส้ำญัญาดงักลา่วเป็นัหนีั�สำนิัตราสำารอนัพุื่นััธิด์ว้ยมลูคา่ยตุิธิรรม จำานัวนั 36.31 ลา้นับัาที่

  • กบััสำาขาในัประเที่ศของธินัาคารตา่งประเที่ศแหง่หนัึ�งจำานัวนัเงินัรวม 22.00 ลา้นัเหรยีญสำหรฐัอเมรกิา เพ่ื่�อการ 

   แลกเปลี�ยนัเป็นัสำกลุเงินับัาที่จำานัวนั 689.26 ลา้นับัาที่ (ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562: จากเงินัรวม 41.00 ลา้นั 

   เหรยีญสำหรฐัอเมรกิา โดยการแลกเปลี�ยนัเป็นัสำกลุเงินับัาที่จำานัวนั 1,335.80 ลา้นับัาที่) และแลกเปลี�ยนัอตัรา 

   ดอกเบีั �ยลอยตวัในัสำกลุเงินัเหรยีญสำหรฐัอเมรกิาที่กุ ๆ หนัึ�งเด่อนัเป็นัอตัราคงทีี่�ตามทีี่�ระบัใุนัสำญัญา ซีึ�ง ณ วนััทีี่�  

   31 ธินััวาคม 2563 บัรษัิีที่รบััรูส้ำญัญาดงักลา่วเป็นัหนีั�สำนิัตราสำารอนัพุื่นััธิด์ว้ยมลูคา่ยตุิธิรรมจำานัวนั 30.87  

   ลา้นับัาที่ ตามลำาดบัั 

2563 2562

สำกลุเงินับัาที่ 23,726,722 24,637,740

สำกลุเงินัเหรยีญสำหรฐัอเมรกิา 906,137 3,321,038

รวม 24,632,859 27,958,778

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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วันที่จำาหน่าย วันที่ครบกำาหนดชำาระ จำานวนครั้ง
มีหลักประกัน/ 
ไม่มีหลักประกัน

จำานวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย
2563 

(พันบาท)
2562 

(พันบาท)

1 24 กมุภาพื่นัธิ ์2558 24 กมุภาพื่นัธิ ์2563 ครั�งที่� 1 มีหลกัประกนั 35 1,000,000 เหรยีญสำหรฐัฯ       - 1,139,600

2 12 มีนัาคม 2558 12 มีนัาคม 2563 ครั�งที่� 2 ไมม่ีหลกัประกนั 1,000,000 1,000 บัาที่       - 1,000,000

3 30 กนัยายนั 2558 30 กนัยายนั 2563 ครั�งที่� 2 ไมม่ีหลกัประกนั 500,000 1,000 บัาที่       -      500,000

4 25 กมุภาพื่นัธิ ์2559 25 กมุภาพื่นัธิ ์2564 ครั�งที่� 2 ไมม่ีหลกัประกนั 2,000,000 1,000 บัาที่ 2,000,000 2,000,000

5 15 กนัยายนั 2559 15 กนัยายนั 2566 ครั�งที่� 2 ไมม่ีหลกัประกนั 1,000,000 1,000 บัาที่ 1,000,000 1,000,000

6 30 มีนัาคม 2560 30 มีนัาคม 2565 ครั�งที่� 1 ไมม่ีหลกัประกนั 1,500,000 1,000 บัาที่ 1,500,000 1,500,000

7 7 มิถึนัายนั 2560 7  มิถึนัายนั 2567 ครั�งที่� 1 ไมม่ีหลกัประกนั 1,000,000 1,000 บัาที่ 1,000,000 1,000,000

8 24 พื่ฤศจิกายนั 2560 24 พื่ฤศจิกายนั 2564 ครั�งที่� 1 ไมม่ีหลกัประกนั 1,000,000 1,000 บัาที่ 1,000,000 1,000,000

9 27 เมษีายนั 2561 27 เมษีายนั 2564 ครั�งที่� 1 ไมม่ีหลกัประกนั 1,000,000 1,000 บัาที่ 1,000,000 1,000,000

10 22 ตลุาคม 2561 22 ตลุาคม 2563 ครั�งที่� 1 ไมม่ีหลกัประกนั 1,500,000 1,000 บัาที่       - 1,500,000

11 29 เมษีายนั 2562 28 มกราคม 2565 ครั�งที่� 1 ไมม่ีหลกัประกนั 1,500,000 1,000 บัาที่ 1,500,000 1,500,000

12 26 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2565 ครั�งที่� 1 ไมม่ีหลกัประกนั 1,000,000 1,000 บัาที่ 1,000,000 1,000,000

13 24 มกราคม 2563 24 มกราคม  2567  ครั�งที่� 1 ไมม่ีหลกัประกนั 1,500,000 1,000 บัาที่ 1,500,000   -

11,500,000 14,139,600

หกั คา่ธิรรมเนัยมในัการออกหุนักู้ (5,960) (10,635)

11,494,040 14,128,965

หกั หุนักูร้ะยะยาวที่�ถึงึกำาหนัดชำาระในัหนัึ�งปี (3,999,350) (4,137,460)

ห้�นกำ�ระย์ะย์าว – สิทธิ 7,494,690 9,991,505

 ณ วนัที่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 หุนักูด้งักลา่วมีอตัราดอกเบั�ยระหวา่งรอ้ยละ 1.79 ถึงึรอ้ยละ 3.37 ตอ่ปี และรอ้ยละ 1.99 ถึงึรอ้ยละ 4.10 ตอ่ปี ตามลำาดบั 

 ห้�นกำ�

 หุนักู ้ณ วนัที่� 31 ธินัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนั�
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 เจา้หนีั �อ่�นั ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนีั�

 หนีั �สำนิัตามสำญัญาเชา่ ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 ประกอบัดว้ย

15. เจ้าหนี้อื่น

16. หนี้สินตามสัญญาเช่า

2563 2562

ด้อกำเบ้�ย์แลูะค่าธิรรมเน้ย์มกำารคำ�าป็ระกัำนค�างจำา่ย์

    - กิจการทีี่�เกี�ยวขอ้งกนัั 15,838 28,328

    - สำถึาบันััการเงินัอ่�นั 99,843 133,419

เจา้หนีั �อ่�นั 62,548 64,733

ภาษีีหกั ณ ทีี่�จา่ยคา้งจา่ย 20,902 20,115

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยและอ่�นั ๆ 324,442 366,529

รวม 523,573 613,124

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

2563

กำารวเิคราะหต์่ามกำารครบกำำาหนด้:

ปีทีี่� 1 88,506

ปีทีี่� 2 45,631

ปีทีี่� 3 55,775

ปีทีี่� 4 3,684

ปีทีี่� 5 24,038

รวม 217,634

กำารจำดั้ป็ระเภท:

ไมห่มนุัเวียนั 88,506

หมนุัเวียนั 129,128

รวม 217,634

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 บัรษัิีที่มีโครงการผู้ลประโยชนัข์องพื่นักังานัหลงัออกจากงานัตามพื่ระราชบัญัญตัิคุม้ครองแรงงานั ซีึ�งจดัเป็นัโครงการผู้ลประโยชนั์

ทีี่�ก ำาหนัดไวที้ี่�ไมไ่ดจ้ดัใหมี้กองที่นุั

 คา่ใชจ้า่ยทีี่�บันััที่กึในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นั สำ ำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีั �

 การเปลี�ยนัแปลงในัมลูคา่ปัจจบุันััของภาระผู้กูพื่นััตามโครงการผู้ลประโยชนัที์ี่�กำาหนัดไว ้สำ ำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 

และ 2562 มีดงันีั �

17. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

2563 2562

ตน้ัที่นุับัรกิารปัจจบุันัั 16,450 12,125

ตน้ัที่นุับัรกิารในัอดีต - 30,953

ดอกเบีั �ยของภาระผู้กูพื่นัั 3,155 4,531

รวม 19,605 47,609

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

2563 2562

ยอดยกมาของภาระผู้กูพื่นััตามโครงการผู้ลประโยชนัที์ี่�กำาหนัดไว้ 186,423 99,406

ตน้ัที่นุับัรกิารปัจจบุันัั 16,450 12,125

ตน้ัที่นุับัรกิารในัอดีต - 30,953

ดอกเบีั �ยของภาระผู้กูพื่นัั 3,155 4,531

(กำาไร) ขาดที่นุัจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานัทีี่�กำาหนัดไว้

    - จากการเปลี�ยนัแปลงขอ้สำมมติที่างการเงินั (1,746) 38,877

    - จากการปรบััปรุงจากประสำบัการณ์ 7,391 1,741

จา่ยผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานั (2,079) (1,210)

ย์อด้ย์กำไป็ของภาระผู้้กำพนัต่ามโครงกำารผู้ลูป็ระโย์ชื่นท์้�กำำาหนด้ไว� 209,594 186,423

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 พื่ระราชบัญัญตัิคุม้ครองแรงงานั (ฉบับััทีี่� 7) พื่.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในัราชกิจจานัเุบักษีาแลว้เม่�อวนััทีี่� 5 เมษีายนั 2562 ซีึ�งจะ

มีผู้ลบังัคบััใชเ้ม่�อพื่น้ักำาหนัด 30 วนัันับััแตว่นััประกาศในัราชกิจจานัเุบักษีา โดยพื่ระราชบัญัญตัิคุม้ครองแรงงานัฉบับัันีั �กำาหนัดอตัรา

คา่ชดเชยเพิื่�มเตมิกรณีนัายจา้งเลกิจา้งสำำาหรบััลกูจา้งซีึ�งที่ำางานัตดิตอ่กนััครบั 20 ปีขึ �นัไปใหมี้สำทิี่ธิิไดร้บััคา่ชดเชยไมน่ัอ้ยกวา่คา่จา้ง

อตัราสำดุที่า้ย 400 วนัั การเปลี�ยนัแปลงดงักลา่วถ่ึอเป็นัการแกไ้ขโครงการสำำาหรบััโครงการผู้ลประโยชนัพ์ื่นักังานัหลงัออกจากงานั  

ที่ั�งนีั � บัรษัิีที่ไดบ้ันััที่กึผู้ลกระที่บัจากการเปลี�ยนัแปลงดงักลา่วโดยรบััรูต้น้ัที่นุับัรกิารในัอดีตเป็นัคา่ใชจ้า่ยจำานัวนั 30.95 ลา้นับัาที่  

ในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562 แลว้

 ขอ้สำมมตหิลกัในัการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสำตรป์ระกนััภยัทีี่�ใชใ้นัการคำานัวณภาระผู้กูพื่นััภายใตโ้ครงการ 

ผู้ลประโยชนัที์ี่�กำาหนัดไว ้ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนีั�

 การวิเคราะหค์วามออ่นัไหวขา้งตน้ัอาจไมไ่ดแ้สำดงถึงึการเปลี�ยนัแปลงทีี่�เกิดขึ �นัจรงิในัโครงการผู้ลประโยชนั ์ทีี่�ก ำาหนัดไว ้เน่ั�องจาก

เป็นัไปไดย้ากทีี่�การเปลี�ยนัแปลงขอ้สำมมติตา่ง ๆ เกิดขึ �นัแยกตา่งหากจากขอ้สำมมติอ่�นัเน่ั�องจากขอ้สำมมตฐิานัเหลา่นัั�นัอาจมีความ

สำมัพื่นััธิก์นัั

 นัอกจากนีั�ในัการแสำดงการวิเคราะหค์วามออ่นัไหวขา้งตน้ั มลูคา่ปัจจบุันััของโครงการผู้ลประโยชนัที์ี่�กำาหนัดไว ้ณ วนััสำิ �นัรอบั

ระยะเวลารายงานั คำานัวณโดยใชว้ิธีิคดิลดแตล่ะหนัว่ยทีี่�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซีึ�งเป็นัวิธีิเดียวกนัักบััการ

คำานัวณหนีั�สำนิัภาระผู้กูพื่นััผู้ลประโยชนัข์องพื่นักังานัหลงัออกจากงานัทีี่�รบััรูใ้นังบัแสำดงฐานัะการเงินั

 ขอ้สำมมตทีิี่�สำ ำาคญัในัการกำาหนัดโครงการผู้ลประโยชนัที์ี่�กำาหนัดไวต้ามหลกัคณิตศาสำตรป์ระกนััภยั ประกอบัดว้ย อตัราการเพิื่�ม

ขึ �นัของเงินัเด่อนัและอตัราคดิลด การวิเคราะหค์วามออ่นัไหวดา้นัลา่งไดพิ้ื่จารณาจากการเปลี�ยนัแปลงในัแตล่ะขอ้สำมมตใินัการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสำตรป์ระกนััภยัทีี่�เกี�ยวขอ้งทีี่�อาจเป็นัไปไดอ้ยา่งสำมเหตสุำมผู้ลในัขณะทีี่�ขอ้สำมมตอ่ิ�นัคงทีี่� ซีึ�งที่ำาใหภ้าระ

ผู้กูพื่นััเพิื่�มขึ �นั (ลดลง) หากสำมมตฐิานัดงักลา่วเปลี�ยนัแปลงไปรอ้ยละ 1 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีั �

2563 2562

อตัราการหมนุัเวียนัของพื่นักังานั รอ้ยละ 0 ถึงึรอ้ยละ 22.92 ตอ่ปี

ขึ �นัอยูก่บััชว่งอายขุองพื่นักังานั

รอ้ยละ 0 ถึงึรอ้ยละ 22.92 ตอ่ปี

ขึ �นัอยูก่บััชว่งอายขุองพื่นักังานั

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.80 ตอ่ปี รอ้ยละ 1.75 ตอ่ปี

การเพิื่�มขึ �นัของเงินัเด่อนัในัอนัาคตโดยประมาณ รอ้ยละ 4.00 ตอ่ปี รอ้ยละ 4.00 ตอ่ปี

2563 2562

อตัราการเพิื่�มขึ �นัของเงินัเด่อนั - เพิื่�มขึ �นัรอ้ยละ 1 21,118  19,372

อตัราการเพิื่�มขึ �นัของเงินัเด่อนั - ลดลงรอ้ยละ 1 (15,582)      (14,016)

อตัราคดิลด - เพิื่�มขึ �นัรอ้ยละ 1 (15,474)      (14,154)

อตัราคดิลด - ลดลงรอ้ยละ 1 20,562 19,222

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนัสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ดงัตอ่ไปนีั�

 ตราสำารอนัพุื่นััธิท์ี่างการเงินั ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 ประกอบัดว้ย

 รายละเอียดเพิื่�มเตมิของตราสำารอนัพุื่นััธิท์ี่างการเงินัมีอยูใ่นัหมายเหตขุอ้ 14

18. ภาระผูกพันการรื้อถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

19. ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

2563 2562

ยอดตน้ัปี 64,107 64,496

ประมาณการหนีั�สำนิัเพิื่�มขึ �นั 698 727

จา่ยคา่ร่ �อถึอนัสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ (826) (873)

กลบััรายการประมาณการหนีั�สำนิั (512) (243)

63,467 64,107

หกั  ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนัสำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ภายในัหนัึ�งปี (29,530) (176)

ย์อด้ต่�นป้็ 33,937 63,931

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

หน้�สิินทางกำารเงนิท้�เป็็นต่ราสิารอน้พนัธิ์

สำญัญาซ่ี �อขายเงินัตราตา่งประเที่ศลว่งหนัา้ 67,178

สำญัญาแลกเปลี�ยนัอตัราดอกเบีั �ย 137,854

รวม 205,032

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 วตัถึปุระสำงคใ์นัการบัรหิารที่นุัของบัรษัิีที่เป็นัไปเพ่ื่�อการดำารงไวซ้ีึ�งความสำามารถึในัการดำาเนิันังานัอยา่งตอ่เน่ั�องของบัรษัิีที่ 

เพ่ื่�อสำรา้งผู้ลตอบัแที่นัตอ่ผูู้ถ่้ึอหุน้ัและเป็นัประโยชนัต์อ่ผูู้ที้ี่�มีสำว่นัไดเ้สำียอ่�นั

 บัรษัิีที่ไดร้บััอนัญุาตใหป้ระกอบักิจการเงินัใหกู้ย่้มสำว่นับัคุคลทีี่�มิใชส่ำถึาบันััการเงินัจากรฐัมนัตรวีา่การกระที่รวงการคลงั 

โดยบัรษัิีที่ตอ้งมีที่นุัจดที่ะเบีัยนัไมต่ ำ�ากวา่ 50.00 ลา้นับัาที่

 ตามบัที่บัญัญตัแิหง่พื่ระราชบัญัญตัิบัรษัิีที่มหาชนัจำากดั พื่.ศ. 2535 มาตรา 116 บัรษัิีที่จะตอ้งจดัสำรรที่นุัสำำารอง (“สำ ำารองตาม

กฎหมาย”) อยา่งนัอ้ยรอ้ยละ 5 ของกำาไรสำทุี่ธิิประจำาปีหลงัจากหกัขาดที่นุัสำะสำมยกมา (ถึา้มี) จนักวา่สำำารองดงักลา่วมีจำานัวนัไมน่ัอ้ย

กวา่รอ้ยละ 10 ของที่นุัจดที่ะเบีัยนั เงินัสำำารองนีั �จะนัำาไปจา่ยเป็นัเงินัปันัผู้ลไมไ่ด้

 ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ที่นุัสำำารองตามกฏิหมายของบัรษัิีที่มีจำานัวนัเที่า่กบััรอ้ยละ 10 ของที่นุัจดที่ะเบีัยนัแลว้ 

 บัรษัิีที่ดำาเนิันัธิรุกิจใหบ้ัรกิารที่างการเงินัแก่ผูู้บ้ัรโิภครายยอ่ย ซีึ�งไดแ้ก่ การใหส้ำนิัเช่�อในัรูปแบับัของสำนิัเช่�อบัคุคลและสำนิัเช่�อ 

ผู้อ่นัชำาระ ซีึ�งมีลกัษีณะการดำาเนิันังานัเป็นักลุม่เดียวกนััและสำนับััสำนันุั ซีึ�งกนััและกนัั ดงันัั�นั ฝ่ึายบัรหิารจงึพิื่จารณาวา่บัรษัิีที่มีสำว่นั

งานัธิรุกิจเพีื่ยงสำว่นังานัเดียว นัอกจากนีั� บัรษัิีที่ดำาเนิันัธิรุกิจเฉพื่าะในัประเที่ศไที่ย ดงันัั�นั ฝ่ึายบัรหิารจงึพิื่จารณาวา่บัรษัิีที่มีสำว่นังานั

ที่างภมิูศาสำตรเ์พีื่ยงสำว่นังานัเดียว

20. การจัดการส่วนทุน

21. สำารองตามกฎหมาย

22. รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
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 รายไดอ่้�นัสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ประกอบัดว้ย

 กำาไรสำทุี่ธิิสำ ำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 เกิดขึ �นัภายหลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยทีี่�สำ ำาคญั ดงัตอ่ไปนีั�

23. รายได้อื่น

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

2563 2562

หนีั�สำญูรบััค่นั 1,318,379 1,187,707

อ่�นั ๆ 117,122 117,355

รวม 1,435,501 1,305,062

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

2563 2562

คา่ใชจ้า่ยพื่นักังานั 1,657,702 1,658,332

คา่ใชจ้า่ยที่างการตลาด 214,126 235,858

คา่นัายหนัา้ 260,199 213,666

คา่เสำ่�อมราคาและคา่ตดัจำาหนัา่ย 338,572 119,004

คา่เชา่ 33,711 292,100

คา่ภาษีีธิรุกิจเฉพื่าะและอากรแสำตมป์ 534,965 543,876

หนีั�สำญูและหนีั�สำงสำยัจะสำญู     - 4,253,263

ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั 4,542,957     -

อ่�นั ๆ 786,655 751,812

รวม 8,368,887 8,067,911

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 บัรษัิีที่ไดจ้ดัตั�งกองที่นุัสำำารองเลี �ยงชีพื่ ตามพื่ระราชบัญัญตักิองที่นุัสำำารองเลี �ยงชีพื่ พื่.ศ. 2530 โดยมีพื่นักังานัของบัรษัิีที่เป็นั

สำมาชิกกองที่นุั และจดัการโดย บัรษัิีที่ หลกัที่รพัื่ยจ์ดัการกองที่นุัรวม บัวัหลวง (จำากดั) ภายใตข้อ้บังัคบััของกองที่นุั พื่นักังานัตอ้งจา่ย

เงินัสำมที่บัเขา้กองที่นุัในัอตัรารอ้ยละ 2 ถึงึรอ้ยละ 15 ของเงินัเด่อนัพื่นักังานั และบัรษัิีที่จา่ยสำมที่บัในัอตัรารอ้ยละ 2 ถึงึรอ้ยละ 7 

 จำานัวนัเงินัทีี่�บัรษัิีที่จา่ยสำมที่บัซีึ�งบันััที่กึเป็นัคา่ใชจ้า่ยในังบักำาไรขาดที่นุัและกำาไรขาดที่นุัเบัด็เสำรจ็อ่�นัสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่�  

31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีจำานัวนัเงินั 34.01 ลา้นับัาที่ และ 34.12 ลา้นับัาที่ ตามลำาดบัั

 ตน้ัที่นุัที่างการเงินัสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีั �

25. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

26. ต้นทุนทางการเงิน

2563 2562

ค่าใชื่�จำา่ย์ด้อกำเบ้�ย์

    - กิจการทีี่�เกี�ยวขอ้งกนัั 98,383 161,071

    - สำถึาบันััการเงินัอ่�นั 460,820 631,985

คา่ธิรรมเนีัยมการคำ�าประกนัั 85 921

ขาดที่นุัจากอตัราแลกเปลี�ยนั 215,118     -

กำาไรจากการวดัมลูคา่ตราสำารอนัพุื่นััธิ์ (147,983)     -

อ่�นั ๆ 21,230 23,756

รวม 647,653 817,733

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 คา่ใชจ้า่ยภาษีีเงินัไดส้ำ ำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนีั�

 การกระที่บัยอดเพ่ื่�อหาอตัราภาษีีทีี่�แที่จ้รงิ สำ ำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 มีดงันีั �

27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2563 2562

ภาษ้ัเงนิได้�ปั็จำจ้ำบนั

สำำาหรบััปีปัจจบุันัั 1,450,111 1,387,251

1,450,111 1,387,251

ภาษ้ัเงนิได้�รอกำารต่ดั้บญัชื่้

การเปลี�ยนัแปลงของผู้ลตา่งชั�วคราว (162,330) (71,170)

(162,330) (71,170)

รวม 1,287,781 1,316,081

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2562

กำาไรที่างบัญัชีก่อนัภาษีีเงินัได้ 6,085,570 6,550,403

คา่ใชจ้า่ยภาษีีเงินัไดค้ ำานัวณตามอตัราภาษีีเงินัได้ 20.0 1,217,114 20.0 1,310,081

ผู้ลกระที่บัที่างภาษีีของคา่ใชจ้า่ย ที่างบัญัชีแตมิ่ได้
เป็นัคา่ใชจ้า่ยที่างภาษีี 232,997 77,170

คา่ใชจ้า่ยภาษีีเงินัไดต้ามแบับัแสำดงรายการ 1,450,111 1,387,251

คา่ใชจ้า่ยภาษีีเงินัไดร้อการตดับัญัชีทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัั 
ผู้ลแตกตา่งชั�วคราวทีี่�เกิดขึ �นัและทีี่�กลบััรายการ (162,330) (71,170)

ค่าใชื่�จำา่ย์ภาษ้ัเงนิได้� 21.2 1,287,781 20.1 1,316,081

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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 28.1 ในกำารป็ระช้ื่มสิามัญป็ระจำำาป้็ของผู้้�ถือืห้�นของบริษััท เมื�อวันท้� 25 เมษัาย์น 2562 ผูู้ถ่้ึอหุน้ัมีมตอินัมุตักิารจดัสำรร 

  กำาไรเป็นัเงินัปันัผู้ลในัอตัราหุน้ัละ 2.37 บัาที่ เป็นัจำานัวนัเงินัที่ั�งสำิ �นั 1,422.00 ลา้นับัาที่ เงินัปันัผู้ลดงักลา่วไดจ้า่ยใหแ้ก่ 

  ผูู้ถ่้ึอหุน้ัในัวนััทีี่� 8 พื่ฤษีภาคม 2562

 28.2 ในกำารป็ระช้ื่มสิามัญป็ระจำำาป้็ของผู้้�ถือืห้�นของบริษััท เมื�อวันท้� 23 เมษัาย์น 2563 ผูู้ถ่้ึอหุน้ัมีมตอินัมุตักิารจดัสำรร 

  กำาไรเป็นัเงินัปันัผู้ลในัอตัราหุน้ัละ 2.61 บัาที่ เป็นัจำานัวนัเงินัที่ั�งสำิ �นั 1,566.00 ลา้นับัาที่ เงินัปันัผู้ลดงักลา่วไดจ้า่ยใหแ้ก่ 

  ผูู้ถ่้ึอหุน้ัในัวนััทีี่� 22 พื่ฤษีภาคม 2563

 นโย์บาย์กำารจำดั้กำารความเสิ้�ย์งทางด้�านกำารเงนิ

 บัรษัิีที่ไดต้ดิตามและจดัการความเสำี�ยงที่างการเงินัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบััการดำาเนิันังานัของบัรษัิีที่ผู้า่นัรายงานัความเสำี�ยงภายในัซีึ�งจะ

วิเคราะหค์วามเสำี�ยงตามระดบััและขนัาดของความเสำี�ยง ความเสำี�ยงเหลา่นีั �รวมถึงึความเสำี�ยงดา้นัตลาด (ตลอดจนัความเสำี�ยงจากสำกลุ

เงินั และความเสำี�ยงจากอตัราดอกเบีั �ย) ความเสำี�ยงดา้นัสำนิัเช่�อ และความเสำี�ยงดา้นัสำภาพื่คลอ่ง

 บัรษัิีที่พิื่จารณาลดผู้ลกระที่บัของความเสำี�ยงเหลา่นีั �โดยใชต้ราสำารอนัพุื่นััธิท์ี่างการเงินัเพ่ื่�อปอ้งกนััความเสำี�ยงที่ั�งจำานัวนั การใช้

ตราสำารอนัพุื่นััธิท์ี่างการเงินัอยูภ่ายใตน้ัโยบัายการบัรหิารที่างการเงินัของบัรษัิีที่ทีี่�ไดร้บััการอนัมุตัจิากคณะกรรมการบัรษัิีที่ กลุม่บัรษัิีที่

ไมไ่ดเ้ขา้ที่ำารายการหรอ่ซ่ี �อขายเคร่�องม่อที่างการเงินัรวมถึงึตราสำารอนัพุื่นััธิท์ี่างการเงินัเพ่ื่�อการเก็งกำาไร

 กำารบริหารจำดั้กำารท้น

 นัโยบัายของคณะกรรมการบัรษัิีที่ ค่อการรกัษีาระดบััเงินัที่นุัใหม้ั�นัคงเพ่ื่�อรกัษีาความเช่�อมั�นัของผูู้มี้สำว่นัไดเ้สำียและก่อใหเ้กิด

การพื่ฒันัาของธิรุกิจในัอนัาคต คณะกรรมการไดมี้การกำากบััดแูลผู้ลตอบัแที่นัจากการลงที่นุั ซีึ�งบัรษัิีที่พิื่จารณาจากสำดัสำว่นัของผู้ล

ตอบัแที่นัจากกิจกรรมดำาเนิันังานัตอ่สำว่นัของเจา้ของรวม อีกที่ั�งยงักำากบััดแูลระดบััการจา่ยเงินัปันัผู้ลใหแ้ก่ผูู้ถ่้ึอหุน้ัสำามญั

 29.1 ความเสิ้�ย์งทางด้�านสิินเชื่ื�อ

  ความเสำี�ยงที่างดา้นัสำนิัเช่�อ ค่อ ความเสำี�ยงทีี่�ลกูคา้หรอ่คูส่ำญัญาไมส่ำามารถึชำาระหนีั�แก่บัรษัิีที่ตามเง่�อนัไขทีี่�ตกลงไว ้

  เม่�อครบักำาหนัด ฝ่ึายบัรหิารไดก้ำาหนัดนัโยบัายที่างดา้นัสำนิัเช่�อเพ่ื่�อควบัคมุความเสำี�ยงที่างดา้นัสำนิัเช่�อโดยมีกระบัวนัการ 

  ในัการตรวจสำอบัความถึกูตอ้งของขอ้มลูทีี่�รดักมุเพ่ื่�อปอ้งกนััความเสำียหายทีี่�อาจจะเกิดขึ �นั โดยกำาหนัดใหพ้ื่นักังานัอนัมุตั ิ

  สำนิัเช่�อจะตอ้งตรวจสำอบัขอ้มลูทีี่�ไดร้บััจากลกูคา้และจากรา้นัคูค่า้

  

  ความเสำี�ยงดา้นัเครดิตของบัรษัิีที่นีั �มีมลูคา่ตามทีี่�แสำดงไวใ้นัดา้นัสำนิัที่รพัื่ยใ์นังบัแสำดงฐานัะการเงินัสำทุี่ธิิคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุั 

  ดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัแลว้

28. เงินปันผลจ่าย

29. เครื่องมือทางการเงิน
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  ฐานะเปิ็ด้ส้ิงส้ิด้ต่อ่ความเสิ้�ย์งด้�านเครด้ติ่

  ตารางดา้นัลา่งนีั �แสำดงฐานัะเปิดสำงูสำดุตอ่ความเสำี�ยงดา้นัเครดติสำำาหรบััเคร่�องม่อที่างการเงินัทีี่�รบััรูแ้ละยงัไมร่บััรู ้ฐานัะ 

  เปิดตอ่ความเสำี�ยงสำงูสำดุเป็นัมลูคา่ขั�นัตน้ัของเคร่�องม่อที่างการเงินัโดยไมค่ ำานังึถึงึหลกัประกนััและการดำาเนิันัการใด ๆ  

  สำ ำาหรบััสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินัทีี่�แสำดงในังบัแสำดงฐานัะการเงินั ฐานัะเปิดสำงูสำดุตอ่ความเสำี�ยงดา้นัเครดติเที่า่กบััมลูคา่ตาม 

  บัญัชีขั�นัตน้ัก่อนัหกัคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั

  ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 ฐานัะเปิดตอ่ความเสำี�ยงดา้นัเครดติ มีดงันีั �

  กำารวเิคราะหค้์ณภาพด้�านเครด้ติ่

  ความเสำี�ยงดา้นัเครดติ เป็นัความเสำี�ยงทีี่�ลกูหนีั �หรอ่คูส่ำญัญาจะไมส่ำามารถึปฏิิบัตัไิดต้ามสำญัญาสำง่ผู้ลใหบ้ัรษัิีที่ขาดที่นุั  

  บัรษัิีที่กำาหนัดนัโยบัายในัการปอ้งกนััความเสำี�ยงดา้นัเครดติ โดยที่ำาการวิเคราะหเ์ครดติจากขอ้มลูของลกูคา้ และตดิตาม 

  สำถึานัะของลกูคา้อยา่งตอ่เน่ั�อง 

  ตารางดา้นัลา่งแสำดงขอ้มลูเกี�ยวกบััคณุภาพื่ดา้นัเครดติของสำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั จำานัวนัเงินัทีี่�แสำดงในัตาราง สำำาหรบัั 

  สำนิัที่รพัื่ยท์ี่างการเงินั ค่อ มลูคา่ตามบัญัชีขั�นัตน้ั (ก่อนัหกัคา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นั) และสำำาหรบัั 

  ภาระผู้กูพื่นััทีี่�จะใหส้ำนิัเช่�อ

  ค ำาอธิิบัายของผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดิตทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัภายในั 12 เด่อนั ผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�คาดวา่จะเกิดขึ �นัตลอด 

  ชว่งอายทีุี่�คาดไว ้และการดอ้ยคา่ดา้นัเครดติ อธิิบัายไวใ้นัหมายเหตปุระกอบังบัการเงินัขอ้ 3.3.1

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม 57,796,122

ภาระผู้กูพื่นััวงเงินัสำนิัเช่�อ 46,957,129

รวมฐานะเปิ็ด้ต่อ่ความเสิ้�ย์งด้�านเครด้ติ่ 104,753,251

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)
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31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต 

(ชั้นที่ 1)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต

(ชั้นที่ 2)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่า

ด้านเครดิต
(ชั้นที่ 3)

รวม

ลู้กำหน้�เงนิให�ก้ำ�ย์มื

ไมค่า้งชำาระ 53,460,753 494,959   102,995 54,058,707

คา้งชำาระ 1 - 90 วนัั 767,589 905,051  86,482   1,759,122

มากกวา่ 90 วนััขึ �นัไป - - 1,978,293   1,978,293

รวม 54,228,342 1,400,010 2,167,770 57,796,122

หกั คา่เผู่้�อผู้ลขาดที่นุัดา้นัเครดติทีี่�

คาดวา่จะเกิดขึ �นั

 

 (2,626,365) (781,956) (1,844,477)   (5,252,798)

ม้ลูค่าต่ามบญัชื่ส้้ิทธิิ 51,601,977 618,054   323,293 52,543,324

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 29.2 ความเสิ้�ย์งจำากำสิภาพคลู่อง

  ความรบััผิู้ดชอบัสำงูสำดุในัการบัรหิารความเสำี�ยงดา้นัสำภาพื่คลอ่งขึ �นัอยูก่บััคณะกรรมการซีึ�งไดก้ำาหนัดกรอบัการบัรหิาร 

  ความเสำี�ยงดา้นัสำภาพื่คลอ่งทีี่�เหมาะสำมสำำาหรบััการจดัการเงินัที่นุั ระยะสำั�นั ระยะกลาง และระยะยาว และขอ้กำาหนัดการ 

  บัรหิารสำภาพื่คลอ่งของบัรษัิีที่ บัรษัิีที่บัรหิารความเสำี�ยงดา้นัสำภาพื่คลอ่งดว้ยการรกัษีาระดบััเงินัที่นุัสำำารอง วงเงินักูย่้มกบัั 

  ธินัาคาร และที่นุัสำำารองเพ่ื่�อการกูย่้มใหเ้พีื่ยงพื่อ โดยตดิตามการคาดการณก์ระแสำเงินัสำดและกระแสำเงินัสำดทีี่�แที่จ้รงิ 

  อยา่งตอ่เน่ั�อง โดยการจบััคูอ่ายคุรบักำาหนัดทีี่�เหมาะสำมของสำนิัที่รพัื่ยแ์ละหนีั�สำนิัที่างการเงินั 
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2563

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม

สิินทรัพย์ท์างกำารเงนิ

เงินัสำดและรายการเทีี่ยบัเที่า่เงินัสำด 436,455 - - - - 436,455

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม               - 52,493,906 49,418               -               - 52,543,324

รวมสิินทรัพย์ท์างกำารเงนิ 436,455 52,493,906 49,418               -               - 52,979,779

หน้�สิินทางกำารเงนิ

เงินักูย่้มระยะสำั�นัจากสำถึาบันัั 

การเงินั 1,540,000 3,108,588 - - - 4,648,588

เงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันัั 

การเงินั - 3,206,137 5,284,094 - - 8,490,231

หุน้ักู้               - 3,999,350 7,494,690               -               - 11,494,040

หนีั�สำนิัตราสำารอนัพุื่นััธิ์               - 90,696 114,336               -               - 205,032

รวมหน้�สิินทางกำารเงนิ 1,540,000 10,404,771 12,893,120               -               - 24,837,891

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 29.3 ความเสิ้�ย์งด้�านต่ลูาด้

  กิจกรรมของกลุม่บัรษัิีที่แสำดงใหเ้หน็ัถึงึความเสำี�ยงที่างการเงินัหลกัมาจากการเปลี�ยนัแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนัเงินัตรา 

  ตา่งประเที่ศและอตัราดอกเบีั �ยเป็นัหลกั (ดดูา้นัลา่ง) กลุม่บัรษัิีที่มีการเขา้ที่ำาสำญัญาตราสำารอนัพุื่นััธิท์ี่างการเงินัทีี่� 

  หลากหลายเพ่ื่�อจดัการความเสำี�ยงจากอตัราดอกเบีั �ยและอตัราแลกเปลี�ยนัเงินัตราตา่งประเที่ศ

  29.3.1 ความเสำี�ยงดา้นัอตัราดอกเบีั �ย

   ความเสำี�ยงดา้นัอตัราดอกเบีั �ย หมายถึงึ ความเสำี�ยงทีี่�เกิดจากการเปลี�ยนัแปลงทีี่�จะเกิดในัอนัาคตของอตัรา 

   ดอกเบีั �ยในัตลาด ซีึ�งสำง่ผู้ลกระที่บัตอ่การดำาเนิันังานัและกระแสำเงินัสำดของบัรษัิีที่ บัรษัิีที่มีความเสำี�ยงดา้นัอตัรา 

   ดอกเบีั �ยทีี่�เกิดจากเงินักูย่้ม บัรษัิีที่ลดความเสำี�ยงดงักลา่วโดยการใชเ้คร่�องม่อที่างการเงินัทีี่�เป็นัตราสำารอนัพุื่นััธิ ์

   ซีึ�งสำว่นัใหญ่เป็นัสำญัญาแลกเปลี�ยนัอตัราดอกเบีั �ยเพ่ื่�อใชใ้นัการจดัการความเสำี�ยงทีี่�เกิดจากความผู้นััผู้วนัของ 

   อตัราดอกเบีั �ย (ดหูมายเหตขุอ้ 14)

  29.3.2 ความเสำี�ยงจากเงินัตราตา่งประเที่ศ

   บัรษัิีที่มีความเสำี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนัเงินัตราตา่งประเที่ศ ซีึ�งเกิดจากเงินักูย่้มทีี่�เป็นัเงินัตราตา่งประเที่ศ  

   บัรษัิีที่ไดท้ี่ ำาสำญัญาแลกเปลี�ยนัเงินัตราตา่งประเที่ศตามระยะเวลาถึงึกำาหนัดชำาระของสำญัญากูย่้ม เพ่ื่�อปอ้งกนัั 

   ความเสำี�ยงของหนีั�สำนิัที่างการเงินัทีี่�เป็นัเงินัตราตา่งประเที่ศ (ดหูมายเหตขุอ้ 14)

  ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 สำนิัที่รพัื่ยแ์ละหนีั�สำนิัที่างการเงินัของบัรษัิีที่ไดถ้ึกูจดัประเภที่ตามระยะเวลาครบักำาหนัด 

  คงเหล่อของสำญัญา ดงันีั �
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบัญชี

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

แสดงด้วย
มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน
กำาไรหรือ
ขาดทุน

แสดงด้วย
ราคาทุนตัด

จำาหน่าย

แสดงด้วย
มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน
กำาไรหรือ
ขาดทุน

แสดงด้วย
ราคาทุนตัด

จำาหน่าย

เงินัสำดและรายการเทีี่ยบัเที่า่เงินัสำด        - 436,455        -        - 436,455

ลกูหนีั�เงินัใหกู้ย่้ม        - 52,543,324        -        - 52,543,324

เงินักูย่้มระยะสำั�นัจากสำถึาบันััการเงินั        -        -        - 4,648,588 4,648,588

เจา้หนีั �การคา้        -        -        - 5,368 5,368

เจา้หนีั �อ่�นั        -        -        - 523,573 523,573

เงินักูย่้มระยะยาวจากสำถึาบันััการเงินั        -        -        - 8,490,231 8,490,231

หุน้ักู้        -        -        - 11,494,040 11,494,040

ตราสำารอนัพุื่นััธิ์        -        - 205,032        - 205,032

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 29.4 ลูำาด้บัชัื่�นแลูะป็ระเภทของเครื�องมอืทางกำารเงนิ

 29.5 ม้ลูค่าย้์ต่ธิิรรม

  ในัการเปิดเผู้ยมลูคา่ยตุิธิรรมของเคร่�องม่อที่างการเงินัตอ้งใชด้ลุยพิื่นิัจในัการประมาณมลูคา่ยตุิธิรรม ดงันัั�นัมลูคา่ 

  ยตุิธิรรมทีี่�ประมาณขึ �นัทีี่�เปิดเผู้ยในัหมายเหตปุระกอบังบัการเงินันีั �จงึไมจ่ ำาเป็นัตอ้งบัง่ชี �ถึงึจำานัวนัเงินั ซีึ�งเกิดขึ �นัจรงิ 

  ในัตลาดแลกเปลี�ยนัในัปัจจบุันัั การใชข้อ้สำมมตฐิานัที่างการตลาดและหรอ่วิธีิการประมาณทีี่�แตกตา่งกนััอาจมี 

  ผู้ลกระที่บัทีี่�มีสำาระสำำาคญัตอ่มลูคา่ยตุิธิรรมทีี่�ประมาณขึ �นั บัรษัิีที่ใชว้ิธีิการและขอ้สำมมตฐิานัดงัตอ่ไปนีั � ในัการประมาณ 

  มลูคา่ยตุิธิรรมของเคร่�องม่อที่างการเงินั

  มลูคา่ยตุิธิรรมของเงินักูย่้มระยะสำั�นัถ่ึอตามจำานัวนัเงินัทีี่�แสำดงในังบัแสำดงฐานัะการเงินั เน่ั�องจากมีระยะเวลาครบักำาหนัด 

  เม่�อที่วงถึามถึงึภายในัหนัึ�งปี
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ณ 31 ธันวาคม 2563

ลำาดับชั้น
มูลค่า

ยุติธรรม

ณ 31 ธันวาคม 2562

ลำาดับชั้น
มูลค่า

ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

แสดงด้วย
มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน
กำาไรหรือ
ขาดทุน

แสดงด้วย
ราคาทุนตัด

จำาหน่าย

แสดงด้วย
มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน
กำาไรหรือ
ขาดทุน

แสดงด้วย
ราคาทุนตัด

จำาหน่าย

สิินทรัพย์์

ลกูหนั�เงินัใหกู้ย้่ม 52,543,324 75,618,710 3 53,600,532 78,059,757 3 คดิลดกระแสำเงินัสำดที่�คาดวา่จะไดร้บัในัอนัาคต โดยคำานังึถึงึเงินัตนั

และดอกเบั�ยที่�คาดวา่จะเรยีกเก็บัชำาระไดแ้ละคดิลดดว้ยอตัราผู้ล

ตอบัแที่นัที่�ไมม่ีความเสำี�ยง (Risk free rate)

สำนัที่รพื่ยต์ราสำารอนัพื่นัธิ์        -        - 2        - - 2 ราคา Over the counter

หน้�สิิน

เงินักูย้่มระยะยาว

จากสำถึาบันัการเงินั

8,490,231 8,520,874 3 9,666,588 9,589,131 3 คดิลดกระแสำเงินัในัอนัาคตโดยอตัราดอกเบั�ย Over the Counter ณ 

วนัที่ำาการสำดุที่า้ยของรอบัระยะเวลารายงานั

หุนักู้ 11,494,040 11,579,601 2 14,128,965 14,341,884 2 คดิลดกระแสำเงินัสำดในัอนัาคตโดยอตัราผู้ลตอบัแที่นัที่�ประกาศโดย

สำมาคมตลาดตราสำารหนั�ไที่ย ณ สำิ �นัวนัที่ำาการสำดุที่า้ยของรอบัระยะ

เวลารายงานั หรอ่ราคา Over the counter รวมถึงตนัที่นัการที่ำา

รายการ

หนั�สำนัตราสำารอนัพื่นัธิ์ 205,032 205,032 2        - 432,247 2 ราคา Over the counter

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

  มลูคา่ยตุิธิรรมของสำนัที่รพื่ยแ์ละหนั�สำนัของบัรษีที่ และการจดัลำาดบัชั�นัมลูคา่ยตุิธิรรม แสำดงดงัตารางตอ่ไปนั�
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 ภาระผู้กูพื่นัักบัับัคุคลหรอ่กิจการทีี่�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนัั ณ วนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2563 และ 2562 ประกอบัดว้ย

 รายการบัางรายการในังบัการเงินัสำำาหรบััปีสำิ �นัสำดุวนััทีี่� 31 ธินััวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภที่รายการใหมเ่พ่ื่�อใหส้ำอดคลอ้งกบัั

การแสำดงรายการในังบัการเงินังวดปัจจบุันัั การจดัประเภที่รายการดงักลา่วไมมี่ผู้ลกระที่บัตอ่กำาไรสำทุี่ธิิ กำาไรเบัด็เสำรจ็รวม และสำว่นั

ของผูู้ถ่้ึอหุน้ัตามทีี่�ไดร้ายงานัไว ้การจดัประเภที่รายการใหมมี่ดงัตอ่ไปนีั�

 บัรษัิีที่ไดท้ี่ ำาสำญัญาเชา่ทีี่�ที่ ำาการสำำานักังานั ยานัพื่าหนัะ และอปุกรณค์อมพิื่วเตอรห์ลายฉบับััเป็นัระยะเวลาตั�งแตห่นัึ�งถึงึสำองปี 

ในัการนีั � บัรษัิีที่ผู้กูพื่นััทีี่�จะตอ้งจา่ยคา่เชา่ในัอตัราคา่เชา่ตอ่ปีทีี่�แตกตา่งกนััตามทีี่�ระบัใุนัสำญัญา 

30. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

31. การจัดประเภทใหม่

2563 2562

ภาระผู้้กำพนัราย์จำา่ย์ฝ่่าย์ท้น

โปรแกรมคอมพิื่วเตอร์ 4,798 -

เคร่�องตกแตง่ ตดิตั�ง และเคร่�องใชส้ำ ำานักังานั 59,004 1,983

รวม 63,802 1,983

ภาระผู้้กำพนัต่ามสัิญญาเช่ื่าด้ำาเนินงานท้�ย์กำเลูิกำไม่ได้�

ภายในัหนัึ�งปี 12,742 209,519

หลงัจากหนัึ�งปีแตไ่มเ่กินัหา้ปี 544 102,671

รวม 13,286 312,190

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

รหัสบัญชี การแสดงรายการในอดีต การแสดงรายการในปัจจุบัน จำานวนเงิน

ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนั 

สำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่

ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนั 

สำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่

ภาระผู้กูพื่นััการร่ �อถึอนั 

สำว่นัปรบััปรุงสำทิี่ธิิการเชา่ภายในัหนัึ�งปี       
176

(หนั่วย : พื่ันับัาที่)

 งบัการเงินันีั �ไดร้บััอนัมุตัใิหอ้อกงบัการเงินัจากกรรมการผูู้มี้อ ำานัาจลงนัามของบัรษัิีที่เม่�อวนััทีี่� 25 กมุภาพื่นััธิ ์2564

32. การอนุมัติงบการเงิน
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ที่อยู่สาขาธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

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

1 อมตะ ซีตีิ � เลขทีี่� 333/129 หมูที่ี่� 3 ต.บัอ่วินั อ.ศรรีาชา จ.ชลบัรุ ี 20230

2 อมตะนัคร เลขทีี่� 700/17 ม.1 อาคาร Amata Financial Complex  ถึ.บัางนัา - ตราด กม.57 ต.คลองตำาหรุ  อ.เม่อง จ.ชลบัรุ ี20000

3 อยธุิยา
เลขทีี่� 126 หมู ่3 ศนูัยก์ารคา้อยธุิยาซีตีิ �พื่ารค์ ชั�นั 1 

หอ้งเลขทีี่� G-83  ถึ.สำายเอเชีย ต.คลองสำวนัพื่ล ูอ.พื่ระนัครศรอียธุิยา   จ.พื่ระนัครศรอียธุิยา 13000

4 อยธุิยา 2 เลขทีี่� 303/8 ถึ.โรจนัะ ต.สำามเรอ่นั อ.บัางปะอินั จ.พื่ระนัครศรอียธุิยา 13160

5 บัิ�กซีี อ ำานัาจเจรญิ 1) เลขทีี่� 477 หมู ่7 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาอำานัาจเจรญิ 

หอ้งเลขทีี่� GCN021 ชั�นั G  ต.บัุง่ อ.เม่อง จ.อำานัาจเจรญิ  37000

6 บัิ�กซีี ออ้มใหญ่ 1) เลขทีี่� 17/17 หมูที่ี่� 8 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์ สำาขาออ้มใหญ่ 

หอ้งเลขทีี่� GCN040  ชั�นั G  ต.ออ้มใหญ่ อ.สำามพื่รานั จ.นัครปฐม  73160

7 บัิ�กซีี บัางพื่ลี
เลขทีี่� 89 หมู ่9 บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์บัางพื่ลี 

หอ้งเลขทีี่� 2BB001 - 2BB001/1 ชั�นั 2 ถึ.เที่พื่ารกัษี ์ต.บัางพื่ลีใหญ่ อ.บัางพื่ลี จ.สำมทุี่รปราการ 10540

8 บัิ�กซีี บัรุรีมัย์ เลขทีี่� 150  หมู ่7  บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์บัรุรีมัย ์หอ้งเลขทีี่� GCR145  ชั�นั1 ต.อิสำาณ  อ.เม่องบัรุรีมัย ์จ.บัรุรีมัย ์31000

9 บัิ�กซีี แจง้วฒันัะ
เลขทีี่� 96 หมู ่1 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาแจง้วฒันัะ ชั�นั 1 

หอ้งเลขทีี่� GCO011 แขวงทีุ่ง่สำองหอ้ง เขตหลกัสำี� กที่ม. 10210

10 บัิ�กซีี ฉะเชิงเที่รา 2 เลขทีี่� 28/73  บิั�กซีี ฉะเชิงเที่รา 2 หอ้งเลขทีี่� GCR120 ชั�นั 1  ถึ.ศรโีสำธิรตดัใหม ่ต.หนัา้เม่อง อ.เม่อง จ.ฉะเชิงเที่รา 24000

11
บัิ�กซีี เอก็ซีต์รา้ 

หาดใหญ่
เลขทีี่� 677 บัิ�กซีี เอก็ซีต์รา้ หาดใหญ่ หอ้งเลขทีี่� GCR112 ชั�นั 1 ถึ.เพื่ชรเกษีม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สำงขลา 90110

12 บัิ�กซีีหวัหมาก เลขทีี่� 177  บัิ�กซีี ซีปูเปอรเ์ซีน็ัเตอร ์ หวัหมาก หอ้งเลขทีี่�  G14  ถึ.รามคำาแหง แขวงหวัหมาก เขต บัางกะปิ  กรุงเที่พื่ฯ 10240

13 บัิ�กซีี กาฬสำนิัธิุ์
หอ้งเลขทีี่� GCR111  ชั�นั G อาคารศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขากาฬสำนิัธิุ ์ 

เลขทีี่� 101/2-3  ถึ.ถีึนัานันัที่ ์ ต.กาฬสำนิัธิุ ์อ.เม่องกาฬสำนิัธิุ ์จ.กาฬสำนิัธิุ ์46000

14 บัิ�กซีี กำาแพื่งเพื่ชร
เลขทีี่� 613/1 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขากำาแพื่งเพื่ชร 

หอ้ง 2CR208-209  ชั�นั 2  ถึ.เจรญิสำขุ ต.ในัเม่อง อ.เม่องกำาแพื่งเพื่ชร จ.กำาแพื่งเพื่ชร 62000

15 บัิ�กซีี ขอนัแก่นั หอ้งเลขทีี่� 2GCR 207 , บิั�กซีี ขอนัแก่นั เลขทีี่� 290/1 หมู ่17  ต.ในัเม่อง อ.เม่อง จ.ขอนัแก่นั 40000

16 บัิ�กซีี ล ำาปาง
หอ้ง 2CR203/2 ชั�นั 2 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีีซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาลำาปาง 

เลขทีี่� 65 ถึ.ไฮเวยล์ ำาปาง-งาว ต.สำบัตุ�ย อ.เม่องลำาปาง จ.ลำาปาง 52100

17 บัิ�กซีี ล ำาพื่นูั
เลขทีี่� 200 หมูที่ี่� 4 บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์ล ำาพื่นูั 

หอ้งเลขทีี่� GCR1130 ชั�นั 1 ถึ.ซีปุเปอรไ์ฮเวย ์เชียงใหม-่ล ำาปาง ต.บัา้นักลาง อ.เม่องลำาพื่นูั จ.ล ำาพื่นูั 51000

18 บัิ�กซีี ลพื่บัรุี เลขทีี่� 2 หมู ่1 บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์ลพื่บัรุ ีหอ้งเลขทีี่� 2CR228-229 ชั�นั 2 ต.ที่า่ศาลา อ.เม่องลพื่บัรุ ีจ.ลพื่บัรุ ี15000 

19 บัิ�กซีี มหาชยั
เลขทีี่�  79 หมูที่ี่� 8 บัิ�กซีี มหาชยั 

หอ้งเลขทีี่� GCR148/2 ชั�นั 1 ถึ.เศรษีฐกิจ 1 ต.ที่า่ที่ราย อ.เม่องสำมทุี่รสำาคร จ.สำมทุี่รสำาคร 74000

20 บัิ�กซีี นัา่นั 1) เลขทีี่� 708 หมู ่4 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขานัา่นั หอ้งเลขทีี่� GCN056 ต.ไชยสำถึานั อ.เม่องนัา่นั จ.นัา่นั  55000

21 บัิ�กซีี นัครปฐม 1) เลขทีี่� 754  ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขานัครปฐม  

หอ้งเลขทีี่� 2CR207  ชั�นั 2 ถึ.เพื่ชรเกษีม ต.หว้ยจรเข ้อ.เม่อง จ.นัครปฐม 73000

22 บัิ�กซีี นัครพื่นัม
เลขทีี่� 9/2 หอ้งเลขทีี่� GCR117 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี นัครพื่นัม 

ซี.รว่มมิตร ถึ.นิัตโย ต.หนัองญาต ิอ.เม่องนัครพื่นัม จ.นัครพื่นัม 48000

23 บัิ�กซีี พื่ทัี่ยา
เลขทีี่� 565/41 หมู ่10 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาพื่ทัี่ยา 

หอ้งเลขทีี่� GCR101/2-3  ต.หนัองปรอ่ อ.บัางละมงุ จ.ชลบัรุ ี20150
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 กลุ่มที่ 1 : สาขา (รูปแบบ Full Branch / รูปแบบ Apply Channel)

24 บัิ�กซีี พิื่ษีณโุลก
เลขทีี่� 939 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาพิื่ษีณโุลก ชั�นั 2 

หอ้ง 2CR223 ถึ.พิื่ชยัสำงคราม  ต.ในัเม่อง อ.เม่อง จ.พิื่ษีณโุลก 65000

25 บัิ�กซีี  เพื่ชรบัรุ ี1) เลขทีี่� 130 หมู ่1 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาเพื่ชรบัรุ ีชั�นั 2 

หอ้งเลขทีี่� 2CR209  ต.ตน้ัมะมว่ง อ.เม่องเพื่ชรบัรุ ีจ.เพื่ชรบัรุ ี76000

26 บัิ�กซีี ระนัอง 1) เลขทีี่� 666/1 ม.4 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาระนัอง หอ้ง GCR110 ต.บัางนัอนั อ.เม่อง จ.ระนัอง 85000

27 บัิ�กซีี  รอ้ยเอด็ เลขทีี่� 320 ม. 10 บัิ�กซีี ซีปุเปอรเ์ซีน็ัเตอร ์รอ้ยเอด็ หอ้งเลขทีี่� GCR 112  ชั�นั1  ต.เหน่ัอเม่อง อ.เม่องรอ้ยเอด็  จ.รอ้ยเอด็ 45000

28 บัิ�กซีี สำระแกว้ 1) หอ้งเลขทีี่� GCR113 บิั�กซีี สำระแกว้ เลขทีี่� 352 ถึ.สำวุรรณศร  ต.สำระแกว้ อ.เม่อง จ.สำระแกว้ 27000

29 บัิ�กซีี สำมยุ เลขทีี่� 129/19 หมูที่ี่� 1 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี สำมุย  หอ้งเลขทีี่� 2CR209 ต.บัอ่ผู้ดุ อ.เกาะสำมยุ จ.สำรุาษีฎรธ์ิานีั 84320

30 บัิ�กซีี สำมทุี่รปราการ
เลขทีี่� 498/1 หา้งบัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาสำมทุี่รปราการ 

หอ้งเลขทีี่� 2CR216 ชั�นั 2 ถึ.สำขุมุวิที่ ต.ปากนัำ�า อ.เม่องสำมทุี่รปราการ จ.สำมทุี่รปราการ 10270

31 บัิ�กซีี สำโุขที่ยั
เลขทีี่� 68 หมู ่2  ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาสำโุขที่ยั 

หอ้งเลขทีี่� GCR120 ชั�นั 1 ต.บัา้นักลว้ย อ.เม่องสำโุขที่ยั จ.สำโุขที่ยั 64000

32 บัิ�กซีี  สำรุาษีฎรธ์ิานีั
เลขทีี่� 130 หมูที่ี่� 1 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาสำรุาษีฎรธ์ิานีั 

หอ้งเลขทีี่� GCR102 ชั�นั 1  ถึ.เลี�ยงเม่อง ต.บัางกุง้  อ.เม่องสำรุาษีฎรธ์ิานีั  จ.สำรุาษีฎรธ์ิานีั  84000

33 บัิ�กซีี ตาก 1) เลขทีี่� 18/3 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี  ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์ สำาขาตาก  

หอ้งเลขทีี่� GBB003  ชั�นั G-IN ถึ.พื่หลโยธิินั ต.ระแหง อ.เม่องตาก จ.ตาก 63000

34 บัิ�กซีี อดุรธิานีั 1) เลขทีี่� 415 หมูที่ี่� 3 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาอดุรธิานีั 

หอ้งเลขทีี่� 2CR217 ชั�นั 2 ถึ.นิัตโย ต.หมากแขง้ อ.เม่อง จ.อดุรธิานีั 41000

35 บัิ�กซีี วงศส์ำวา่ง
เลขทีี่� 888 ศนูัยก์ารคา้บัิ�กซีี ซีเูปอรเ์ซีน็ัเตอร ์สำาขาวงศส์ำวา่ง 

หอ้งเลขทีี่� A206 ชั�นั 2 ถึ.วงศส์ำวา่ง แขวงวงศส์ำวา่ง  เขตบัางซ่ี�อ กที่ม. 10800

36 เซีน็ัที่รลั บัางนัา 1) เลขทีี่� 587,589 ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลัพื่ลาซีา สำาขาบัางนัา 

หอ้งเลขทีี่� K401 ชั�นั 4 ถึ.เที่พื่รตันั แขวงบัางนัาเหน่ัอ  เขตบัางนัา กรุงเที่พื่ฯ 10260

37 เซีน็ัที่รลั แจง้วฒันัะ 1) เลขทีี่� 99, 99/9 หมู ่2 ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลั สำาขาแจง้วฒันัะ 

หอ้ง K401 ชั�นั 4  ถึ.แจง้วฒันัะ ต.บัางตลาด  อ.ปากเกรด็ จ.นันัที่บัรุ ี11120

38
เซีน็ัที่รลั ภเูก็ต 

เฟื้สำติวลั

เลขทีี่� 74,75 หมูที่ี่� 5 ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลัภเูก็ต เฟื้สำตวิลั สำาขาภเูก็ต 

หอ้งเลขทีี่� K403/1 ชั�นั 4 ต.วิชิต อ.เม่องภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000

39 เซีน็ัที่รลั ขอนัแก่นั
เลขทีี่� 99  ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลัพื่ลาซีา ขอนัแก่นั ชั�นั3 

หอ้ง 350 ถึ.ศรจีนััที่ร ์ต.ในัเม่อง อ.เม่องขอนัแก่นั  จ.ขอนัแก่นั 40000

40 เซีน็ัที่รลั ปิ�นัเกลา้ 1) เลขทีี่� 7/222 ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลัพื่ลาซีา สำาขาปิ�นัเกลา้ 

หอ้งเลขทีี่� K410 ชั�นั 4 ถึ.บัรมราชชนันีั แขวงอรุณอมรนิัที่ร ์เขตบัางกอกนัอ้ย กรุงเที่พื่ฯ 10700

41 เซีน็ัที่รลั พื่ระราม 2 1) เลขทีี่� 160 ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลั สำาขาพื่ระราม 2 

หอ้งเลขทีี่� KG15/1 ชั�นั G ถึ.พื่ระราม 2 แขวงแสำมดำา เขตบัางขนุัเทีี่ยนั กรุงเที่พื่ฯ 10150 

42 เซีน็ัที่รลัพื่ระราม 3
เลขทีี่� 79 ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลัพื่ลาซีา พื่ระราม3 ชั�นั4  

หอ้ง 430/2  ถึ.สำาธิปุระดิษีฐ์ แขวงชอ่งนันัที่ร ี เขตยานันัาวา กรุงเที่พื่ฯ 10120

43 เซีน็ัที่รลั รามอินัที่รา
เลขทีี่� 109/10 หมู ่3 ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลัพื่ลาซีา่ รามอินัที่รา 

หอ้งเลขทีี่� 202 ชั�นั 2  ถึ.รามอินัที่รา แขวงอนัสุำาวรยี ์    เขตบัางเขนั กที่ม. 10220

44 เซีน็ัที่รลั อบุัลราชธิานีั 1) เลขทีี่� 311 ม.7 ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลัพื่ลาซีา สำาขาอบุัลราชธิานีั 

หอ้งเลขทีี่� K308 ชั�นั 3 ต.แจระแม อ.เม่องอบุัลราชธิานีั จ.อบุัลราชธิานีั 34000

45 เซีน็ัที่รลัเวสำตเ์กต เลขทีี่� 199,199/1,199/2 ชั�นั3 หอ้งเลขทีี่�332 ม.6 ต.เสำาธิงหินั อ.บัางใหญ่ จ.นันัที่บัรุ ี11140

46
เซีน็ัจรูี� เดอะมฟูื้วี� 

พื่ลาซีา่ 1) เลขทีี่� 15 อาคารเซีน็ัจรูี� เดอะมฟูื้วี� พื่ลาซีา่ หอ้งเลขทีี่� 306 ชั�นั 3 ถึ.พื่ญาไที่ แขวงพื่ญาไที่ เขตราชเที่วี กรุงเที่พื่ฯ 10400 
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47 ชยัภมิู เลขทีี่� 171/25-26 ถึ.สำนัามบิันั ต.ในัเม่อง อ.เม่อง จ.ชยัภมิู 36000

48 เชียงราย เลขทีี่� 191-2 ถึ.ธินัาลยั ต.เวียง อ.เม่อง จ.เชียงราย 57000

49
เซีน็ัที่รลั เฟื้สำติวลั 

เชียงใหม่

ศนูัยก์ารคา้เซีน็ัที่รลัเฟื้สำติวลัเชียงใหม ่99,99/1,99/2 ชั�นั3 

หอ้งเค 308 หมู4่ ถึ.ซีปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ฟื้า้ฮา่ม อ.เม่อง จ.เชียงใหม ่50000

50 เชียงใหม ่สำหศรภีมิู เลขทีี่� 248/4  ถึ.มณีนัพื่รตันั ์ต.ศรภีมิู อ.เม่อง จ.เชียงใหม ่50200

51 ชมุพื่ร เลขทีี่� 25/53 ถึ.กรมหลวงชมุพื่ร ต.ที่า่ตะเภา อ.เม่อง จ.ชมุพื่ร 86000

52 แฟื้ชั�นั ไอสำแ์ลนัด์
หอ้งเลขทีี่� GSKI1015,ชั�นั 1 ศนูัยก์ารคา้แฟื้ชั�นัไอสำแ์ลนัด ์

เลขทีี่� 587, 589 ถึ.รามอินัที่รา แขวงคนัันัายาว เขตคนัันัายาว กรุงเที่พื่ฯ 10230

53 ฟิื้วเจอร ์พื่ารค์ รงัสำติ
เลขทีี่� 94 ศนูัยก์ารคา้ฟิื้วเจอรพ์ื่ารค์ รงัสำติ  ชั�นั2 

หอ้ง PLZ.2.SHP022  ถึ.พื่หลโยธิินั ต.ประชาธิิปัตย ์อ.ธิญับัรุ ีจ.ปที่มุธิานีั 12130

54 กาญจนับัรุี เลขทีี่� 160/19   ถึ.แสำงชโูต  ต.บัา้นัเหน่ัอ  อ.เม่องกาญจนับัรุ ี จ.กาญจนับัรุ ี 71000

55 เลย เลขทีี่� 25/19 ถึ.รว่มใจ ต.กดุป่อง อ.เม่องเลย จ.เลย 42000

56 โลตสัำ บังึกาฬ 1) เลขทีี่� 461 หมู ่1  ศนูัยก์ารคา้เที่สำโก ้โลตสัำ สำาขาบังึกาฬ  

หอ้งเลขทีี่� 119 ชั�นั 1 ถึ.บังึกาฬ-นัครพื่นัม ต.บังึกาฬ อ.เม่องบังึกาฬ  จ.บังึกาฬ  38000

57 โลตสัำ กระบีั�
เลขทีี่� 191 หมูที่ี่� 12 ศนูัยก์ารคา้เที่สำโกโ้ลตสัำ สำาขากระบีั� ชั�นั 2 

หอ้งเลขทีี่� P09P2057  ถึ.เพื่ชรเกษีม ต.กระบีั�นัอ้ย อ.เม่องกระบีั� จงัหวดกระบีั� 81000

58 โลตสัำ หนัองบัวัลำาภู 1) เลขทีี่� 36 ม.2 ศนูัยก์ารคา้เที่สำโก ้โลตสัำ สำาขาหนัองบัวัลำาภ ู

หอ้งเลขทีี่� 5109PG22 ชั�นั 1 ต.ลำาภ ูอ.เม่องหนัองบัวัลำาภ ู  จ.หนัองบัวัลำาภ ู39000

59 โลตสัำ ยโสำธิร
เลขทีี่� 437 หมู ่10 ศนูัยก์ารคา้เที่สำโกโ้ลตสัำ  สำาขายโสำธิร ชั�นั 1 

หอ้งเลขทีี่�5150PG004  ต.สำำาราญ  อ.เม่องยโสำธิร จ.ยโสำธิร 35000 

60 โลตสัำ พื่ทัี่ลงุ 1) เลขทีี่� 155 หมู ่2  ศนูัยก์ารคา้เที่สำโกโ้ลตสัำ  สำาขาพื่ทัี่ลงุ ชั�นั 1 ถึ.เพื่ชรเกษีม ต.เขาเจียก  อ.เม่อง จ.พื่ทัี่ลงุ 93000

61 โลตสัำ สำพุื่รรณบัรุี 1) เลขทีี่� 293 หมู ่5 ศนูัยก์ารคา้เที่สำโกโ้ลตสัำ  สำาขาสำพุื่รรณบัรุ ีชั�นั 1 

หอ้ง 007PG002   ถึ. สำพุื่รรณบัรุ-ีชยันัาที่  ต.ที่า่ระหดั  อ.เม่อง จ.สำพุื่รรณบัรุ ี72000 

62 มหาสำารคาม หา้งเสำรมิไที่ยคอมเพื่ลก็ซี ์R148 ชั�นั1, 76/1-7  ถึ.นัครสำวรรค ์ต.ตลาด อ.เม่องมหาสำารคาม จ.มหาสำารคาม  44000 

63 มารเ์ก็ต วิลเลจ หวัหินั เลขทีี่� 234/1 ศนูัยก์ารคา้มารเ์ก็ต วิลเลจ หวัหินั หอ้ง S318 ชั�นั 3 ถึ.เพื่ชรเกษีม ต.หวัหินั อ.หวัหินั จ.ประจวบัคีรขีนััธิ ์77110

64
มารเ์ก็ตวิลเลจ 

สำวุรรณภมิู

เลขทีี่� 99/29  หมู ่1 ศนูัยก์ารคา้มารเ์ก็ตวิลเลจสำวุรรณภมิู ชั�นั 3 

หอ้งเลขทีี่� S306 ต.ราชาเที่วะ อ.บัางพื่ลี  จ.สำมทุี่รปราการ 10540

65
สำถึานีัรถึไฟื้ฟื้า้ใตด้ินั 

สำขุมุวิที่ 1) สำถึานีัรถึไฟื้ฟื้า้ใตด้ินั S07 สำขุมุวิที่ ยนิูัตทีี่� 25 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเที่พื่ฯ 10110

66 นัครศรธีิรรมราช
เลขทีี่� 89/201 หา้งสำรรพื่สำนิัคา้โรบันิัสำนัั นัครศรธีิรรมราช 

หอ้งเลขทีี่� 213/1 ชั�นั 2 ถึ.พื่ฒันัาการคขูวาง ต.คลงั    อ.เม่อง จ.นัครศรธีิรรมราช  80000 

67 นัครสำวรรค์ เลขทีี่� 313/18 ถึ.สำวรรคว์ิถีึ ต.ปากนัำ�าโพื่ อ.เม่อง จ.นัครสำวรรค ์60000

68 หนัองคาย
เลขทีี่� 305 หมู ่10  อาคารศนูัยก์ารคา้อศัวรรณช๊อปปิ�งคอมเพื่ลก็ซี ์1  ชั�นั 1  

หอ้ง Lock O-1, O-2 ถึ.มิตรภาพื่ ต.โพื่ธิิ�ชยั อ.เม่องหนัองคาย จ.หนัองคาย 43000 

69 เพื่ชรบัรูณ์ เลขทีี่� 2 ถึ.เกตปัุญญา ต.ในัเม่อง อ.เม่อง จ.เพื่ชรบัรูณ ์67000

70 แพื่ร่ เลขทีี่� 6/22 ถึ.ยนััตรกิจโกศล ต.ในัเวียง อ.เม่อง จ.แพื่ร ่54000

71 ปราจีนับัรุี เลขทีี่� 207/3 หมู ่10  ต.ที่า่ตมู อ.ศรมีหาโพื่ธิิ จ.ปราจีนับัรุ ี25140

72 ระยอง เลขทีี่� 272/6 ถึ.สำขุมุวิที่ ต.เชิงเนิันั อ.เม่อง จ.ระยอง 21000

73 โรบันิัสำนัั จนััที่บัรุี เลขทีี่� 22/107 หา้งสำรรพื่สำนิัคา้ โรบันิัสำนัั หอ้งเลขทีี่� BF-B-29 ชั�นั BF ถึ.ภิญญสำาสำนั ์ต.จนััที่นิัมิต  อ.เม่อง จ.จนััที่บัรุ ี22000
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74 โรบันิัสำนัั มกุดาหาร 1) เลขทีี่� 99/11  หา้งสำรรพื่สำนิัคา้โรบันิัสำนัั สำาขามกุดาหาร 

หอ้งเลขทีี่� RMH-2F-SA-228 ชั�นั 2F ถึ.ชยางกรู ต.มกุดาหาร  อ.เม่องมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000

75 โรบันิัสำนัั ราชบัรุี หา้งสำรรพื่สำนิัคา้โรบันิัสำนัั สำาขาราชบัรุ ีชั�นั 1F หอ้ง 105/1 เลขทีี่� 265  ถึ.ศรสีำรุยิวงศ ์ ต.หนัา้เม่อง  อ.เม่อง จ.ราชบัรุ ี70000

76 สำกลนัคร เลขทีี่� 1898/11 ถึ.รฐัพื่ฒันัา ต.ธิาตเุชิงชมุ อ.เม่อง จ.สำกลนัคร 47000

77 สำระบัรุี เลขทีี่� 179/5 หา้งสำรรพื่สำนิัคา้สำขุอนันััตป์ารค์ ชั�นั 1 หอ้งเลขทีี่� PZ12-001/B ถึ.สำดุบัรรที่ดั ต.ปากเพื่รยีว อ. เม่อง  จ.สำระบัรุ ี18000

78 ซีีคอนั สำแควร์ เลขทีี่� 55 หา้งสำรรพื่สำนิัคา้ซีีคอนั สำแควร ์หอ้งเลขทีี่� 3057E ชั�นั 3 ถึ.ศรนีัครนิัที่ร ์แขวงหนัองบัอนั เขตประเวศ กที่ม. 10250

79 สำีลม เลขทีี่� 144/2 ถึ.สีำลม ซีอย 10 แขวงสำรุยิวงศ ์เขตบัางรกั กที่ม. 10500

80 สำงิหบ์ัรุี หอ้งเลขทีี่� CS4 ชั�นั 1 ไชยแสำงดีพื่ารท์ี่เมน้ัที่ส์ำโตร ์เลขทีี่� 910 ถึ.ขนุัสำวรรค ์ต.บัางพื่ทุี่รา อ.เม่องสำงิหบ์ัรุ ีจ.สำงิหบ์ัรุ ี16000

81 ศรรีาชา 2 เลขทีี่� 9 ถึ.ศรรีาชานัคร ซีอย 2 ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบัรุ ี20110

82 สำรุนิัที่ร์ เลขทีี่� 726 ถึ.หลกัเม่อง ต.ในัเม่อง อ.เม่อง จ.สำรุนิัที่ร ์32000

83 เที่อรมิ์นัอล 21 โคราช เลขทีี่� 99 หอ้งเลขทีี่� 2039  ชั�นั 2  ถึ.มิตรภาพื่-หนัองคาย ต.ในัเม่อง  อ.เม่อง  จ.นัครราชสำีมา  30000

84 เดอะมอลล ์บัางแค
เลขทีี่� 518, 518/1  ศนูัยก์ารคา้เดอะมอลล ์บัางแค ชั�นั 3 

หอ้งเลขทีี่� 3S-L7  ถึ.เพื่ชรเกษีม แขวงบัางแคเหน่ัอ เขตบัางแค กที่ม. 10160

85 เดอะมอลล ์บัางกะปิ
เลขทีี่� 3522 ศนูัยก์ารคา้เดอะมอลล์ สำาขาบัางกะปิ 

หอ้งเลขทีี่� 3A-C10-11, 3S-C12-13,3S-C9B ชั�นั 3 ถึ.ลาดพื่รา้วแขวงคลองจั�นั เขตบัางกะปิ กรุงเที่พื่ฯ 10240

86 เดอะมอลล ์โคราช
ชั�นั3 หอ้งเลขทีี่� 3S-23A ศนูัยก์ารคา้เดอะมอลล ์สำาขาโคราช 

เลขทีี่� 1242/2 ถึ.มิตรภาพื่ ต.ในัเม่อง อ.เม่องนัครราชสำีมา จ.นัครราชสำีมา 30000

87
เดอะมอลล ์

งามวงศว์านั

เลขทีี่� 408,410,412,414,416,418,420,422,424,426,428,430,430/1  ศูนัยก์ารคา้เดอะมอลล ์สำาขางามวงศว์านั 

หอ้งเลขทีี่� OP-506 ชั�นั 5 ถึ.งามวงศว์านั ต.บัางเขนั อ.เม่องนันัที่บัรุ ีจ.นันัที่บัรุ ี11000

88 เดอะมอลล ์ที่า่พื่ระ
เลขทีี่� 129 ศนูัยก์ารคา้เดอะมอลล ์ที่า่พื่ระ ชั�นั 3 

หอ้งเลขทีี่� 3B-R6 ถึ.รชัดาภิเษีก (ที่า่พื่ระ - ตากสำนิั) แขวงบัคุคโล  เขตธินับัรุ ีกที่ม.10600

89 ที่อ็ปสำ ์พื่ลาซีา่ พื่ะเยา เลขทีี่� 500 หมู ่12 ที่อ็ปสำ ์พื่ลาซีา่ สำาขาพื่ะเยา หอ้งเลขทีี่� RT-133/2 ชั�นั 1 ต.ที่า่วงัที่อง อ.เม่อง จ.พื่ะเยา 56000

90 ที่อ็ปสำ ์พื่ลาซีา่ พิื่จิตร 1) เลขทีี่� 332 ม.3 ท็ี่อปสำ ์พื่ลาซีา่ สำาขาพิื่จิตร หอ้งเลขทีี่� RI116 ชั�นั 1 ต.คลองคะเชนัที่ร ์อ.เม่องพิื่จิตร จ.พิื่จิตร 66000

91 ตรงั เลขทีี่� 74/17 ซีอย. 7 ถึ.รษัีฎา ต.ที่บััเทีี่�ยง อ.เม่อง จ.ตรงั 92000

92 อบุัลราชธิานีั เลขทีี่� 303 ถึ.เข่�อนัธิานีั  ต.ในัเม่อง อ.เม่อง จ.อบุัลราชธิานีั 34000

93 อดุรธิานีั เลขทีี่� 45/5 ศนูัยก์ารคา้ยดีู ที่าวนั ์ หอ้งเลขทีี่� N101-N102  ถึ.ที่องใหญ่ ต.หมากแขง้  อ.เม่องอดุรธิานีั  จ.อดุรธิานีั  41000

94 อตุรดติถึ์ เลขทีี่� 1/56-57 ถึ.สำำาราญร่�นั ต.ที่า่อิฐ อ.เม่อง จ.อตุรดติถึ ์53000

95 ยเูนีั�ยนั มอลล ์1) เลขทีี่� 54 ลาดพื่รา้วซี.1 ศนูัยก์ารคา้ยเูนีั�ยนั มอลล ์ 

หอ้งเลขทีี่� F2S-04, 05 ชั�นั F2  ถึ.ลาดพื่รา้ว แขวงจอมพื่ล   เขตจตจุกัร กที่ม. 10900

96 เยสำ บัางพื่ลี เลขทีี่� 201 หมู ่1  ต.บัางเสำาธิง อ.บัางเสำาธิง จ.สำมทุี่รปราการ 10540
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 ศูนย์ปฏิิบัติการอนุมัติสินเชื่อ

97

ศนูัยป์ฏิิบัตักิารอนัมุตัิสำนิัเช่�อ 

- เม่องไที่ย-ภทัี่ร คอมเพื่ลก็ซี ์

(สำ ำานักังานั 1) 2)

หอ้งเลขทีี่� 252/246 ชั�นั 4 อาคารพื่ลาซีา่ อาคารเม่องไที่ย-ภทัี่ร คอมเพื่ลก็ซี ์

ถึ.รชัาดภิเษีก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเที่พื่ฯ 10310 

98

อาคาร นัภาลยั เพื่ลสำ 

ศนูัยป์ฏิิบัตักิารอนัมุตัิสำนิัเช่�อ 

- สำงขลา (สำ ำานักังานั 1) 2)

เลขทีี่� 123/501, 123/502, 123/503 (หอ้ง 201-203) 

ชั�นั 2 อาคารนัภาลยัเพื่ลสำ ถึ.ราษีฎรยิ์นัดี  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สำงขลา 90110

 ศูนย์ปฏิิบัติการอนุมัติสินเชื่อ

99
เซีน็ัเตอรพ์ื่อ้ยที่ ์บัางใหญ่ 

(สำ ำานักังานั) 2)

เลขทีี่� 1/2 โครงการเซีน็ัเตอรพ์ื่อ้ยที่ ์บัางใหญ่ ชั�นั1 

หอ้ง 109 หมูที่ี่� 6 ถึ.ตลิ�งชนัั-สำพุื่รรณบัรุ ีต.เสำาธิงหินั อ.บัางใหญ่  จ.นันัที่บัรุ ี11140

100
อาคารจสัำมินั อินัเตอร์

เนัชั�นัแนัล (สำ ำานักังานั) 2)

เลขทีี่� 200 หมู ่4 อาคารจสัำมินั อินัเตอรเ์นัชั�นัแนัล ที่าวเวอร ์

หอ้ง 2603B ชั�นั 26 ถึ.แจง้วฒันัะ ต.ปากเกรด็ อ.ปากเกรด็ จ.นันัที่บัรุ ี11120

101 จิตตอ์ทุี่ยั (สำ ำานักังานั) 2) เลขทีี่� 615 อาคารจิตตอ์ทุี่ยั หอ้งเลขทีี่� E ชั�นั 14 ถึ.รามคำาแหง   แขวงหวัหมาก  เขตบัางกะปิ  กรุงเที่พื่ฯ 10240

102 โคราช (สำ ำานักังานั)  2) เลขทีี่� 230/1 ถึ.มิตรภาพื่-หนัองคาย ต.ในัเม่อง  อ.เม่อง  จ.นัครราชสำีมา 30000

103 ภเูก็ต (สำ ำานักังานั)  2) เลขทีี่� 16/178 โครงการภเูก็ตวิลลา่กะทีู่ ้3 หมูที่ี่� 2 ต.กะทีู่ ้อ.กะทีู่ ้จ.ภเูก็ต 83120

104
อาคาร นัภาลยั เพื่ลสำ 

(สำำานักังานั)

เลขทีี่� 123/706, 123/707 (หอ้ง 406, หอ้ง 407) 

ชั�นั 4 อาคารนัภาลยัเพื่ลสำ ถึ.ราษีฎรยิ์นัดี  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สำงขลา 90110

105
เดอะไบัรที่ ์พื่ระราม 2 

(สำ ำานักังานั) 2)

เลขทีี่� 15/9 ศนูัยก์ารคา้เดอะไบัรที่ ์พื่ระราม2 

หอ้งเลขทีี่� B310 ชั�นั 3 ถึ.พื่ระราม2 แขวงที่า่ขา้ม เขตบัางขนุัเทีี่ยนั กรุงเที่พื่ฯ 10150

หมาย์เหต้่:

        1) ไมมี่เคานัเ์ตอรร์บััชำาระเงินั

        2) ไมร่องรบััการใหบ้ัรกิารลกูคา้
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ข้อมูลบริษัทโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท     บัรษัิีที่ อีซีี� บัาย จำากดั (มหาชนั)

 

ประเภทธุรกิจ     สำนิัเช่�อเพ่ื่�อผูู้บ้ัรโิภค

      (สำนิัเช่�อเงินัสำดหมนุัเวียนัและสำนิัเช่�อผู้อ่นัชำาระ)

 

วันที่จัดตั�งบริษัท    30 กนััยายนั 2539

 

เลขที่จดทะเบียน    0107548000251

  

รอบปีบัญชี     31 ธินััวาคม

 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว  6,000,000,000 บัาที่

      (600,000,000 หุน้ั ราคาหุน้ัละ 10 บัาที่)

 

ที่ตั�งสำานักงานใหญ่    ชั�นั 5 อาคารสำาที่รสำแควร ์ออฟื้ฟิื้ศ ที่าวเวอร์

      98 ถึ.สำาที่รเหน่ัอ แขวงสำีลม เขตบัางรกั 

      กรุงเที่พื่ฯ 10500 ประเที่ศไที่ย

      โที่รศพัื่ที่ ์+66 2684 3333 

      โที่รสำาร +66 2695 0169

      http://www.easybuy.co.th


