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“เรา บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน) 

  มุงมั�นในการดำเนินธุรกิจ

  ซ�่งสามารถเกื้อหนุนประโยชนสูงสุดตอสังคม”

พันธกิจและค�านิยม
 ของ บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน)

ตระหนักและภาคภูมิใจ
เราตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติ

ภารกิจและมีความภาคภูมิใจ

ในงานบร�การของเราที่สรรคสราง

ประโยชนตอสังคม

ปรับปรุงงานอย�างต�อเนื่อง
เราแสวงหาโอกาสเพ��อแกไขปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

อยูเสมอ เพ��อมอบบร�การที่มีคุณภาพสูงสุด

ใหกับลูกคาของเรา

สร�างสรรค�และเป�ดใจ
เราเปดใจเพ��อรับความคิดเห็นใหมๆ 

จากผูรวมงานทุกระดับ เพ��อประโยชน

แหงการพัฒนาและนำเสนอบร�การ

ที่ดีที่สุดแกลูกคาของเรา
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งบแสดงฐานะการเงิน    

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (สุทธิ)  53,600.53 52,543.32 52,000.55 

รวมสนิทรพัย์ 55,340.52 54,954.27 54,816.50 

หนี้สินหมุนเวียน 12,933.50 13,379.67 10,684.53 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 16,591.27 13,265.78 12,903.36 

รวมหนีส้นิ 29,524.77 26,645.44 23,587.89 

ทุนจดทะเบียน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

กำไรสะสม (ขาดทุน) 19,815.74 22,308.82 25,228.60 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 25,815.74 28,308.82 31,228.60 

งบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็    

รวมรายได้ 15,436.05 15,102.11 14,671.77 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร 3,814.65 3,825.93 3,841.78 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน - 4,542.96 4,880.56 

ต้นทุนทางการเงิน 817.73 647.65 404.78 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 6,550.40 6,085.57 5,544.67 

กำไรสทุธิ 5,234.32 4,797.79 4,351.11 

กำไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 8.72 8.00 7.25 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ำคญั    

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ)* 2.85 2.46 1.76 

อัตราส่วนการทำกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 33.91 31.77 29.66 

อัตราส่วนค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อลูกหนี้ตาม
สัญญาสินเช่ือรวม (ร้อยละ) 

6.17 9.09 9.22 

อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อลูกหนี้ตามสัญญาสินเช่ือรวม 
(ร้อยละ)** 

2.29 3.75 2.35 

อัตราผลตอบแทนทรัพย์สินเฉล่ีย (ร้อยละ) 9.66 8.70 7.93 

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย (ร้อยละ) 21.88 17.73 14.62 

 
หมายเหตุ  
*อัตราดอกเบี้ยจ่าย = ต้นทนุทางการเงิน / เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ถัวเฉล่ีย 
** เงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามตัวเลขที่ได้เปิดเผยในงบการเงิน 

     (หน�วย : ล�านบาท)

ตัวเลขทางการเง�นที่สำคัญ

ปบัญช� 2562 ปบัญช� 2563 ปบัญช� 2564
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงสร�างผู�ถือหุ�น 

ประวัติการเพ��มทุน

วันที่  ทุนจดทะเบียนและชําระแล�ว (บาท) จํานวนหุ�นสามัญ (หุน) มูลค�าที่ตราไว� (บาท)

30  กันยายน 2539

11  ตุลาคม 2545

  9  พฤษภาคม 2546

24  กันยายน 2546

  2  มิถุนายน 2554

  2  พฤศจิกายน 2555

25  กันยายน 2558

17  พฤษภาคม 2560

120,000,000

140,000,000

185,000,000

200,000,000

300,000,000

3,900,000,000

4,500,000,000

6,000,000,000

12,000,000

14,000,000

18,500,000

20,000,000

30,000,000

390,000,000

450,000,000

600,000,000

10

10

10

10

10

10

10

10

รายช�่อผู�ถือหุ�น จํานวนหุ�นสามัญ (หุน) สัดส�วนการถือหุ�น (%)

บริษัท อาคอม จำกัด

บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บุคคลอื่นๆ

425,999,760

150,000,000

24,000,000

240

600,000,000

71.0%

25.0%

4.0%

0.0%

100.0%รวม

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 6,000 ลานบาท เร�ยกชำระแลวทั�งจำนวน แบงเปนหุนสามัญ

จำนวน 600 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีรายช�่อผูถือหุนรายใหญ ดังนี้

โครงสร้างเงินทุุน
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	 สองปีีที่่�ผ่่านมาเปี็นสองปีีที่่�ไม่ปีกติิ	 ที่่�โลกของเราได้้ติกอยู่่่ในความไม่แน่นอนและภาวะ

ติึงเคร่ยู่ด้	 แติ่ภายู่ใติ้สถานการณ์์ที่่�ไม่พึึงปีรารถนาน่�	 เราได้้ม่โอกาสได้้น่�งที่บที่วนแผ่นการเพึ่�อ

เอาชนะความไม่ปีกติิจากวิกฤติิสุขภาพึ	ในปีี	2562	ที่่�ม่รายู่งานเก่�ยู่วก่บโรคติิด้เช่�อไวร่สโคโรนา	

2019	 (“โควิด้-19”)	 เปี็นคร่�งแรกเราทีุ่กคนติ่างไม่คิด้ว่าจะเปี็นหนึ�งในโรคระบาด้คร่�งใหญ่่ที่่�

ยู่าวนานและส่งผ่ลกระที่บเปี็นอยู่่างมากติ่อทีุ่กคน	ในปีี	2563	การแพึร่กระจายู่ของโควิด้-19	

ได้้ก่อให้เกิด้ความที่้าที่ายู่ที่่�ไม่ปีกติิซึ่ึ�งที่ำให้ทีุ่กระด้่บช่วิติติ้องหยูุ่ด้ชะง่ก

	 โควิด้-19	ได้้ที่ำให้เกิด้การเปีล่�ยู่นแปีลงคร่�งใหญ่่ในส่งคมที่่�เร่ยู่กว่า	“ช่วิติวิถ่ใหม่”	ซึ่ึ�งเราได้้

เห็นมาติรการที่างเศรษฐกจิและสาธารณ์สขุติา่งๆ	ที่่�ที่างรฐ่บาลได้ป้ีระกาศใชเ้พึ่�อปีอ้งกน่และลด้

ผ่ลกระที่บจากวิกฤติสุขภาพึ	 ในขณ์ะเด้่ยู่วก่นภาคเอกชนได้้สร้างมาติรการของตินเองเพ่ึ�อก้าว

ผ่่านโรคระบาด้น่�	ณ์	สิ�นปีี	2563	พึวกเราหลายู่คนสามารถปีร่บติ่วให้เข้ากบ่วถิช่ว่ติิใหม่	ในบาง

ปีระเที่ศ	เช่น	ปีระเที่ศไที่ยู่	สามารถควบคุมวกิฤติน่�ได้้	มก่ารผ่่อนคลายู่หลายู่ๆ	มาติรการปี้องกน่

โควิด้-19	และม่ส่ญ่ญ่าณ์ของการฟื้้�นติ่วที่างเศรษฐกิจ	อยู่่างไรก็ติามการเกิด้ขึ�นของไวร่สสายู่

พึ่นธุ์เด้ลติ้าในปีี	2564	ได้้นำไปีส่่ความยู่ากลำบากและความส่ญ่เสยู่่ที่่�เพึิ�มขึ�น	และโควดิ้-19	ยู่ง่คง

เป็ีนเร่�องที่่�ได้้รบ่ความสนใจที่่�สุด้เม่�อเที่ยู่่บกบ่เหติกุารณ์์สำคญ่่อ่�นๆ	

	 ในขณ์ะที่่�ผ่มเขยู่่นข้อความน่�	เรายู่ง่อยู่่ใ่นสถานการณ์์ที่่�ไม่สามารถคาด้เด้าจุด้จบของไวรส่ได้	้

และเราอาจพึบก่บไวร่สสายู่พึ่นธุ์ใหม่ที่่�แพึร่ได้้ง่ายู่	ที่่�มาพึร้อมก่บมาติรการใหม่ๆ	ของร่ฐบาล	

แติ่ผ่มม่�นใจว่าเราจะสามารถเอาชนะอุปีสรรคที่่�ไม่เคยู่เกิด้ขึ�นมาก่อนน่�ได้้อ่กคร่�ง

สารจากประธานเจ้าหน้าทุ่�บัริหาร
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ความเข้้าใจในสถานการณ์์
	 การที่่�เราสามารถก้าวผ่่านการเปีล่�ยู่นแปีลงคร่�งใหญ่่ที่่�เกิด้จากโรคระบาด้และปีร่บติ่วให้

เข้ากบ่นโยู่บายู่ใหม่ๆ	ของธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่	(ธปีที่.)	ไมไ่ด้เ้กิด้ขึ�นเพึราะความโชคด้	่เรา

ม่ปีระสบการณ์์อ่นยู่าวนานในการปีร่บติ่วและม่ความยู่่ด้หยูุ่่นในการที่ำธุรกิจ	กว่า	26	ปีีของ

การด้ำเนินธุรกิจในปีระเที่ศไที่ยู่	 เราติ้องเผ่ชิญ่ก่บความที่้าที่ายู่หลายู่ปีระเภที่	 เช่น	 การ

รฐ่ปีระหาร	การจำกด่้อต่ิราด้อกเบ่�ยู่	และปัีญ่หาวิกฤติสุขภาพึของโลกในคร่�งน่�	อยู่า่งไรก็ติาม

การม่ความเข้าใจที่่�ด่้เก่�ยู่วก่บสถานการณ์์ช่วยู่ให้เรารอด้พึ้นจากความวุ่นวายู่และยู่่งคงให้

บริการแก่ล่กค้า	ผ่่้ถ่อหุ้น	พึน่กงาน	และชุมชน

	 อ่นด่้บแรก	 เราเข้าใจว่าการเงินม่บที่บาที่สำค่ญ่ต่ิอการด้ำรงช่วิติ	 โด้ยู่เฉพึาะอยู่่างยู่ิ�งใน

สถานการณ์์ที่่�ไม่ปีกติ	ิอน่ด้บ่ที่่�สอง	เราเข้าใจว่านโยู่บายู่ช่วยู่เหลอ่ของ	ธปีที่.	เช่น	การลด้อต่ิรา

ด้อกเบ่�ยู่	การยู่กเลิกการจำก่ด้จำนวนผ่่้ให้สินเช่�อส่วนบุคคลภายู่ใติ้การ

กำก่บฯ	และการยู่กเว้นค่าธรรมเน่ยู่มการติิด้ติามที่วงถามหน่�	จะช่วยู่เพึิ�มสภาพึคล่องเข้าให้

ก่บระบบเศรษฐกิจและเปี็นปีระโยู่ชน์ในภาพึรวม

	 เพึ่�อติอบสนองติ่อมาติรการของ	ธปีที่.	และเพึ่�อช่วยู่ลด้ภาระของล่กค้าในช่วงโรคระบาด้	

เราได้้จ่ด้ที่ำโปีรแกรมช่วยู่เหล่อสำหร่บล่กค้าที่่�ได้้ร่บผ่ลกระที่บจากโควิด้-19	 เราเสนอ

มาติรการให้ลก่คา้เล่�อนชำระเงินติน้และด้อกเบ่�ยู่ได้เ้ป็ีนเวลาหลายู่เด้อ่น	เพึ่�อลด้ปีญั่หาที่างการ

เงนิและร่กษาเครด้ติิที่่�ด้ข่องลก่คา้	ในขณ์ะเด้ยู่่วก่นอต่ิราด้อกเบ่�ยู่ได้ถ้ก่แบง่ออกเปีน็	3	อต่ิรา

และเสนอให้ก่บล่กค้าติามผ่ลกระที่บที่างการเงินของแติ่ละบุคคล	 นอกจากน่�ยู่่งม่การเสนอ

โปีรแกรมปีระนอมหน่�และปีร่บโครงสร้างหน่�ให้ก่บกลุ่มล่กค้าที่่�ค้างชำระ	 ด้้วยู่อ่ติราด้อกเบ่�ยู่	

2	อต่ิราที่่�แติกติา่งกน่	ในปี	ี2563	เราใหก้ารชว่ยู่เหลอ่ลก่คา้จำนวน	38,183	รายู่	เปีน็ยู่อด้รวม	

2,241	ล้านบาที่	และได้้ให้การช่วยู่เหลอ่ลก่ค้าจำนวน	23,898	รายู่	เป็ีนยู่อด้รวม	1,458	ล้านบาที่	

ในปีี	2564

ความแข้็งแกร่งข้องทุรัพยากรบัุคคล
	 เช่นเด้ยู่่วกบ่ทุี่กคนบนโลก	ชวิ่ติของพึนก่งานของเราถก่ควบคุม

ด้้วยู่โรคระบาด้	 ซึ่ึ�งต่ิางกบ่วกิฤติอ่�นๆ	 เน่�องจากโรคระบาด้ที่ำใหเ้กดิ้

การหยู่ดุ้ชะงก่ที่่�งที่างเศรษฐกจิและสง่คมรวมถงึสร้างผ่ลกระที่บอยู่่าง

ใหญ่่หลวงต่ิอบคุคล	สถานปีระกอบการหลายู่ล้านแห่งต้ิองเผ่ชญิ่กบ่

ภ่ยู่คกุคาม	และผ่่ค้นหลายู่ล้านคนต้ิองติกงานและเข้าส่ค่วามยู่ากจน	

ครอบคร่วถ่กบ่งค่บให้เว้นระยู่ะห่าง	 และความปีลอด้ภ่ยู่ในเร่�องสุข

อนาม่ยู่ได้้ถ่กเน้นยู่�ำให้ปีฏิิบ่ติิแม้กระที่่�งภายู่ในครอบคร่วเด้่ยู่วก่น	

ความเครยู่่ด้จากสภาพึแวด้ลอ้มรอบๆ	ต่ิว	ที่ำใหก้ารด้ำเนนิงานของ

เราม่ความซึ่่บซึ่้อนมากขึ�น	พึน่กงานของเราติ้องม่สมาธิและความ

อด้ที่นมากขึ�น	 เพึ่�อที่่�จะสามารถให้บริการที่่�เป็ีนปีระโยู่ชน์ส่งสุด้แก่

ล่กค้า	 เพึ่�อนร่วมงาน	 และผ่่้ถ่อหุ้นของเราได้้	 ภายู่ใติ้ความกด้ด้่นน่�

พึวกเขายู่ง่ติอ้งด้แ่ลติว่เองและครอบครว่ใหป้ีลอด้ภยู่่จากโรคระบาด้

ไปีด้้วยู่	 ในขณ์ะที่่�พึวกเขาพึยู่ายู่ามอยู่่างยู่ิ�งที่่�จะสร้างสมดุ้ลระหว่าง

ช่วิติส่วนติ่วและการงาน	 เราได้้ให้ความสำค่ญ่ก่บคนของเราเป็ีน

อ่นด้่บแรก	 โด้ยู่พึยู่ายู่ามอยู่่างเติ็มที่่�ในการลด้ความวิติกก่งวลของ

พึวกเขาและช่วยู่ให้พึวกเขาสามารถใช้ช่วิติได้้ใกล้เค่ยู่งก่บสภาวะ

ปีกติิได้้มากที่่�สุด้
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	 ในช่วงเริ�มต้ินของการแพึร่ระบาด้	เราได้จ้ด่้สภาพึแวด้ล้อมที่่�เหมาะสมเพ่ึ�อให้พึนก่งานของ

เราสามารถที่ำงานได้้ที่่�งในและนอกสถานที่่�	 เราจ่ด้ที่ำมาติราการป้ีองก่นโควิด้-19	 ภายู่ใน

ออฟื้ฟิื้ศ	 และกำหนด้มาติรการป้ีองก่นสำหร่บพึน่กงานด้่านหน้า	 จากน่�นเราจ่ด้ที่ำแผ่นการ

ที่ำงานที่่�บ้านให้ก่บพึน่กงานในทุี่กระด้่บช่�น	 และจ่ด้เติร่ยู่มอุปีกรณ์์ที่่�จำเป็ีนสำหร่บผ่่้ที่่�ได้้ร่บ

อนญุ่าติใหท้ี่ำงานที่่�บา้น	ในขณ์ะเด้ยู่่วก่นสถานที่่�ที่ำงานที่่�งหมด้	ติ่�งแติส่ำนก่งานใหญ่ไ่ปีจนถงึ

สาขาติ่างๆ	ได้้ร่บการปีร่บแติ่งให้สอด้คล้องก่บแนวปีฏิิบ่ติิเว้นระยู่ะห่าง	ที่่�งน่�เพึ่�อปี้องก่นการ

แพึร่กระจายู่ของเช่�อไวรส่	และลด้ความเส่�ยู่งที่่�จะเกดิ้ขึ�น	พึนก่งานได้ถ้ก่จด่้ใหน้่�งห่างกน่อยู่า่ง

นอ้ยู่	1	เมติร	มก่ารติดิ้ติ่�งแผ่งก่�นระหวา่งบคุคล	เรามอบอปุีกรณ์ป์ีอ้งกน่ไวรส่ใหก้บ่พึนก่งาน

ที่กุคน	ซึ่ึ�งภายู่ใต้ิความเครยู่่ด้ที่่�งจากการที่ำงานและชวิ่ติส่วนติว่	ผ่มร้่สึกปีระที่บ่ใจที่่�เพ่ึ�อนร่วม

งานของผ่มมค่วามยู่ด่้หยุู่่นในการจ่ด้การกบ่วกิฤติคร่�งน่�	ความมุง่ม่�นและติ่�งใจของพึวกเขาได้้

สร้างผ่ลงานที่่�ยู่อด้เยู่่�ยู่มอ่กปีีหนึ�งภายู่ใติ้สถานการณ์์ที่่�ยู่ากลำบาก

	 แม้ว่าเราจะยู่่งไม่สามารถคาด้การณ์์การสิ�นสุด้ของโรคระบาด้ได้้	 และม่แนวโน้มที่่�จะเกิด้

การระบาด้อ่กหลายู่ระลอก	 รวมที่่�งการเกิด้ของไวร่สสายู่พึ่นธุ์ใหม่ๆ	 แติ่ผ่มม่�นใจว่าเราจะ

สามารถผ่่านความท้ี่าที่ายู่น่�ไปีได้้อ่กคร่�ง	 และพึน่กงานทุี่กคนจะม่สุขภาพึที่่�แข็งแรงและจิติใจ

ที่่�ผ่่อนคลายู่ติลอด้ช่วงระยู่ะเวลาที่่�ยู่ากลำบากน่�

ผลประกอบัการ
	 ปีี	2564	เปีน็ปีงีบปีระมาณ์ปีสีดุ้ที่า้ยู่ของแผ่นธรุกจิระยู่ะกลาง	ซึ่ึ�งด้ำเนนิการในชว่งปี	ี2562-

2564	 เราได้้ปีร่บเปีล่�ยู่นแผ่นงานหลายู่แผ่น	และแผ่นงานได้้ถ่กเปีล่�ยู่นอยู่่างฉ่บพึล่นเพึ่�อลด้

ความเส่ยู่หายู่	 ร่กษาความติ่อเน่�องที่างธุรกิจ	 และช่วยู่เหล่อผ่่้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยู่ทุี่กภาคส่วน	

ความมุ ่งม่�นของเราที่่�จะด้ำเนินธุรกิจภายู่ใติ้การเปีล่�ยู่นแปีลง

คร่�งใหญ่่น่�	ได้้นำมาซึ่ึ�งผ่ลปีระกอบการที่่�น่าพึึงพึอใจ	ด้้วยู่กำไรสุที่ธิ	

4,351	 ล้านบาที่	 ลด้ลง	 9.3%	 จากปีีก่อนหน้า	 ซึ่ึ�งเปี็นผ่ลมาจาก

นโยู่บายู่ลด้เพึด้านอ่ติราด้อกเบ่�ยู่ของสินเช่�อส่วนบุคคลจาก	 28%	

ติ่อปีีเปี็น	25%	ม่ผ่ลบ่งค่บติ่�งแติ่เด้่อนสิงหาคม	2563	เปี็นติ้นมา	

ค่าใช้จ่ายู่ในการด้ำเนนิงานโด้ยู่เฉพึาะหน่�สญ่่เพึิ�มขึ�น	7.4%	จากปีีก่อนหน้า

รวมเปี็นจำนวน	337	ล้านบาที่	เปี็นผ่ลจากการขาด้ความสามารถ

ในการชำระหน่�ของลก่ค้าในชว่งวกิฤติ	และมาติรการช่วยู่เหลอ่ลก่ค้า

ติ่�งแติป่ี	ี2563	ในที่างกลบ่กน่ติน้ที่นุที่างการเงนิปีรบ่ติว่ลด้ลง	37.5%	

อ่นเปี็นผ่ลมาจากการบริหารจ่ด้การแหล่งเงินทีุ่นได้้ด้่	ที่่�งน่�ภายู่หล่ง

จากการลด้เพึด้านด้อกเบ่�ยู่ของ	 ธปีที่.	 เรายู่่งม่พึอร์ติสินเช่�อที่่�

แข็งแกร่งและม่รายู่ได้้จากการด้ำเนินงานที่่�คงที่่�	 ที่ำให้	ณ์	สิ�นปีี	

2564	 เรายู่่งคงร่กษาความเปี็นผ่่้นำในติลาด้ด้้วยู่ยู่อด้คงหน่�ค้าง	

52,000	ล้านบาที่	คิด้เปี็นปีระมาณ์	10%	ของอุติสาหกรรม	ภายู่ใติ้

ผ่ลกระที่บที่่�รนุแรงของโควิด้-19	ที่่�มต่่ิอเศรษฐกจิ	ผ่มสามารถพึด่้ได้้ว่า

เราสามารถส่งมอบความสำเร็จที่่�โด้ด้เด้่นเหน่อค่่แข่งของเรา
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ส่งมอบัอนาคตทุ่�ยั�งยืน
	 การเข้าส่่แผ่นธุรกิจระยู่ะกลางฉบ่บใหม่	(พึ.ศ.	2565-2567)	อยู่่่ที่่ามกลางโรคระบาด้	

ด้่งน่�นข้อม่ลที่่�เป็ีนปีระโยู่ชน์ที่่�งหมด้ติ่�งแต่ิรายู่ละเอ่ยู่ด้ปีล่กยู่่อยู่จนถึงเน่�อหาสำค่ญ่ๆ	 ได้้ถ่ก

นำมาพึจิารณ์าเพึ่�อสรา้งแผ่นงานที่่�เหมาะสมและยู่่�งยู่น่ที่่�สดุ้ที่่�จะสามารถนำเราขา้มผ่า่นความ

ไมแ่นน่อน	และสง่มอบอนาคติที่่�สด้ใสและยู่่�งยู่่นในขณ์ะเด้ยู่่วกน่	เรานำจดุ้อ่อนและจดุ้แขง็ของ

การด้ำเนินงานในช่วงวิกฤติ	 และวางแผ่นปีร่บปีรุงเพ่ึ�อร่กษาติำแหน่งของเราในฐานะผ่่้นำใน

ติลาด้สินเช่�อส่วนบุคคลที่่�สามารถสน่บสนุนการใช้ช่วิติในแต่ิละว่นของล่กค้า	 และยู่กระด้่บ

ความพึึงพึอใจให้ก่บผ่่้ม่ส่วนได้้เส่ยู่ทีุ่กภาคส่วน	

	 ภายู่ใติแ้ผ่นระยู่ะกลางฉบบ่ใหม	่เราติ่�งเปีา้สำหร่บการเติบิโติที่่�งแบบการพึฒ่นาภายู่ในและ

ภายู่นอกซึึ่�งการด้ำเนินงานจะถก่ปีรบ่เปีล่�ยู่นภายู่ใติอ้งค์ปีระกอบหลก่ของเป้ีาหมายู่การพึฒ่นา

ที่่�ยู่่�งยู่่นและความยู่่ด้หยูุ่่น	การปีล่กฝัังว่ฒนธรรมการปีฏิิบ่ติิติามกฎระเบ่ยู่บจะเปี็นหนึ�งใน

สิ�งสำคญ่่	เราจะเนน้ใหพ้ึนก่งานที่กุระด้บ่มค่วามเขา้ใจมากขึ�นเก่�ยู่วก่บนโยู่บายู่ของร่ฐบาลและ

หน่วยู่งานกำก่บด่้แลติ่างๆ	 โด้ยู่ให้ความร่้ที่่�สำค่ญ่ของกฎหมายู่และข้อบ่งค่บที่่�เก่�ยู่วข้องก่บ

ธุรกิจ	 เช่น	พึ.ร.บ.คุ้มครองข้อม่ลส่วนบุคคลและการเปีล่�ยู่นแปีลงของกฎหมายู่ที่่�เก่�ยู่วข้อง

ก่บการก่้ยู่่มเงิน	 เพึ่�อให้พึวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่่�เหมาะสม	ม่ความเข้าใจล่กค้ามากขึ�น	

ได้้ร่บความไว้วางใจและเช่�อใจจากล่กค้า

	 เราจะก้าวไปีส่่ยูุ่คด้ิจิที่่ลให้มากขึ�นโด้ยู่คำนึงถึงการเปีล่�ยู่นแปีลงของพึฤติิกรรมผ่่้บริโภค	

โด้ยู่การนำเสนอ	 แอปีพึลิเคช่นม่อถ่อที่่�ใช้งานได้้หลากหลายู่และปีลอด้ภ่ยู่ยู่ิ�งขึ�น	พึร้อมให้

บริการล่กค้าติลอด้	24	ช่�วโมงทีุ่กว่นไม่เว้นว่นหยูุ่ด้	เราจะขยู่ายู่การวิเคราะห์พึฤติิกรรมของ

ล่กค้าและหาโอกาสในการร่วมม่อก่บบริษ่ที่ช่�นนำ	 เพึ่�อมอบ

ปีระสบการณ์์สินเช่�อร่ปีแบบใหม่ที่่�เพึิ�มความสะด้วกสบายู่ให้ก่บ

ล่กค้า	 	 โด้ยู่ร่ปีแบบไอที่่ข่�นส่งจะถ่กนำมาใช้ภายู่ในบริษ่ที่เพึ่�อสร้าง

กระบวนการที่ำงานที่่�ราบร่�นยู่ิ�งขึ�น

	 เราติระหนก่ถึงความจำเป็ีนของความร่ท้้ี่องถิ�นโด้ยู่เฉพึาะในชว่ง

วิกฤติ	เราจะเสริมความแข็งแกร่งของกลยูุ่ที่ธ์	การปีร่บปีรุงธุรกิจให้

เขา้กบ่พึ่�นที่่�โด้ยู่เน้นไปีที่่�ที่รพ่ึยู่ากรมนุษยู่	์สรา้งปีญั่ญ่าสะสมภายู่ใต้ิ

ความเปี็นหนึ�งบนความหลากหลายู่

	 ปีี	2565	อ่ซึ่่�บายู่จะสานติ่อความมุ่งม่�นของเราภายู่ใติ้ความ

ไม่แน่นอนเพึ่�อผ่ลปีระโยู่ชน์ส่งสุด้ของล่กค้า	พึน่กงาน	ผ่่้ถ่อหุ้น	และ

ผ่่ ้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยู่ที่่�งหมด้	ในฐานะติ่วแที่นของคณ์ะผ่่ ้บริหาร	

ผ่มขอขอบคณุ์ลก่คา้ที่กุคนที่่�ใหก้ารสนบ่สนนุอยู่า่งติอ่เน่�อง	ขอบคณุ์

พึน่กงานและผ่่ ้บริหารทีุ่กคนที่่�ทีุ่ ่มเที่และพึยู่ายู่ามในช่วงเวลาท่ี่�

ยู่ากลำบาก	ผ่มเช่�อม่�นในศ่กยู่ภาพึของเราในปีีหน้า	ด้้วยู่บุคลากร	

แผ่นงานและความสามารถของเรา	 เราจะสามารถให้บริการล่กค้า

ติลอด้ช่วงวิกฤติและสร้างการเติบิโติอยู่่างยู่่�งยู่น่ให้กบ่สง่คมได้อ้ยู่่าง

แน่นอน
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3. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ�
 กรรมการและประธานเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นายมาซาโต ทาคามิ
 กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

5. นายมาซารุ คุโรดะ
 กรรมการ

6. นายทาซ�ร� ฟุคุอิ
 กรรมการ

7. นายว�ทิต สัจจพงษ�
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายไพฑูรย� ทว�ผล
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.
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บร�การทางการเง�น

 บร�ษัท อีซ� ่ บาย จำกัด (มหาชน) (ตอไปนี้เร�ยกวา “บร�ษัทฯ”) ประกอบธุรกิจสินเช� ่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ 

โดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ตามขอ 12 ของประกาศกระทรวงการคลัง เร�อ่ง กิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เร� ่อง สินเช�่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 และประกาศธนาคาร

แหงประเทศไทย เร�่อง การกำหนด หลักเกณฑ ว�ธีการ และเง�่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเช�่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ

สำหรับผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเง�น

 ปจจุบันบร�ษัทฯ ใหบร�การสินเช�่อเง�นสดหมุนเว�ยนที่ไมมีหลักประกันภายใตช�่อผลิตภัณฑ บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส 

(Umay+) โดยแบงบร�การออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 (1) สินเช�่อเง�นสดหมุนเว�ยน (Revolving Loan) ผ�านสาขายูเมะพลัส 
 (2) สินเช�่อผ�อนชำระ (Installment Loan) ผ�านคู�ค�าของบร�ษัทฯ  

 ลูกคาสามารถเบิกถอนเง�นสดภายในวงเง�นสินเช�่อผานเคร�อขายตูกดเง�นสดอัตโนมัติ (ATM) ยูเมะพลัสและพันธมิตร

ธนาคารพาณิชยทั�วประเทศ นอกจากน้ีบัตรกดเง�นสดยูเมะพลัสสามารถใชรวมกับบร�การสินเช�อ่ผอนชำระ โดยสามารถผอนชำระ

สินคากับรานคาพันธมิตรภายใตวงเง�นสินเช�่อหมุนเว�ยนที่ไดรับการอนุมัติ 

 ลูกคาสามารถสมัครบัตรกดเง�นสดยูเมะพลัสไดอยางรวดเร�ว โดยย่ืนใบสมัคร พรอมเอกสารท่ีจำเปน ผานสาขายูเมะพลัส

และบร�การออนไลน บร�ษัทฯ จะดำเนินการพ�จารณาวงเง�นสินเช�อ่สูงสุดท่ี 5 เทาของเง�นเดือน โดยข�น้อยูกับคุณสมบัติของผูสมัคร

แตละราย อีกทั�งบร�ษัทฯ ใชระบบเครดิตสกอรร�่ง (Credit Scoring System) เพ��อสรางความแมนยำ เหมาะสม และรวดเร�ว

ในการพ�จารณาสินเช�่อ

 บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัสแบงออกเปน 3 ประเภท โดยใหบร�การทั�งสินเช�อ่เง�นสดหมุนเว�ยน และสินเช�อ่ผอนชำระเชนเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม บัตรแตละประเภทมีความแตกตางกัน ดังนี้

บร�การสินเช�่อ ภายใต�ผลิตภัณฑ�บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส (Umay+)
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บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส 
(Umay+ Card)    
ใหบร�การครั�งแรกในเดือนสิงหาคม 2549 เปนบัตรกดเง�นสด

สำหรับผูที่มีรายไดประจำตั�งแต 7,000 บาทข�้นไปตอเดือน 

(ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส

1)

บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส PAY IT FORWARD
(Umay+ PAY IT FORWARD Card)
ใหบร�การครั �งแรกในเดือนมีนาคม 2556 เปนบัตรที ่ใหลูกคา

ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมเพ��อสังคมของบร�ษัทฯ 

ภายใตโครงการ “อีซ� ่บาย…เพ� �อสังคมไทย” มีวัตถุประสงค

เพ��อชวยเหลือผูพ�การและผูทุพพลภาพ ผานสภากาชาดไทย 

นับตั �งแตเร � ่มกิจกรรมบร�ษัทฯ ไดสงมอบเง�นบร�จาคทั �งสิ �น 

จำนวนกวา 70 ลานบาทใหแกสภากาชาดไทย 

(ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส PAY IT FORWARD

3)

บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส พร�เมียร� 
(Umay+ Premier Card) 
ใหบร�การครั�งแรกในเดือนพฤศจ�กายน 2554 เปนบัตรกดเง�นสด

สำหรับผูที่มีรายไดประจำตั�งแต 20,000 บาทข�้นไปตอเดือน 

(ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส พร�เมียร�

2)
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สาขายูเมะพลัส
 สาขายูเมะพลัส ใหบร�การดานตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับ

บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส โดยพนักงานสาขาไดผานการฝกอบรม

และมีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) 

ในสาขายูเมะพลัสอยางตอเนื่อง เพ��อใหลูกคาทุกรายมั�นใจได

วาจะไดรับการบร�การที่นาพ�งพอใจสูงสุด

 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาขายูเมะพลัสใหบร�การ

ครอบคลุม 64 จังหวัดทั�วประเทศในบร�เวณหางสรรพสินคา 

ยานธุรกิจ และแหลงชุมชน โดยมีสาขาและชองทางการสมัคร 

รวมทั�งสิ�น 96 แหง โดยแบงเปน 

 (1) 28 แห�ง ในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล 
 (2) 9 แห�ง ในภาคเหนือ 
 (3) 26 แห�ง ในภาคกลาง, ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
 (4) 23 แห�ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 (5) 10 แห�ง ในภาคใต�

 นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดจัดตั�งศูนยปฏิบัติการอนุมัติ

สินเช� ่อตามหัวเมืองใหญในแตละภูมิภาค เพ��อใหพ�จารณา

วงเง�นสินเช� ่อในจังหวัดใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีศูนยปฏิบัติการ

อนุมัติสินเช� ่อทั �งสิ �น 5 แหง ไดแก ศูนยปฏิบัติการอนุมัติ

สินเช�่อกรุงเทพฯ ศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเช�่อนครราชสีมา 

ศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเช�อ่เช�ยงใหม-สหศร�ภูมิ ศูนยปฏิบัติการ

อนุมัติสินเช�่อสงขลา และศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเช�่อระยอง

บูธกิจกรรมส�งเสร�มการขาย

บร�การสินเช�่อผ�อนชำระ ผ�านร�านค�าพันธมิตร

 บูธกิจกรรมสงเสร�มการขายดำเนินกิจกรรมเฉพาะ

ชวงเวลาที ่กำหนดไว โดยใหบร�การเฉพาะงานที ่จำเปน

ตอการขายเปนหลัก อาทิ การร ับเอกสารการสมัคร

บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส การยื ่นคำรองขอปรับวงเง�น

สินเช� ่อ และการสอบถามขอมูลการใหบร�การ ซ� ่งลูกคา

จะไดรับความประทับใจจากบร�การที่รวดเร�วและมีคุณภาพ 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยูเมะพลัสมีบูธกิจกรรม

สงเสร�มการขาย ทั�งสิ�น 36 แหง

 ลูกคาสามารถขอรับบร�การสินเช�่อผอนชำระผานทาง

รานคาพันธมิตร ซ�ง่ประกอบดวย รานคาทั�วไป หางสรรพสินคา 

และรานคาปลีกขนาดใหญ บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับ

ความรวมมือระหวางรานคาพันธมิตรอยางอยางสม่ำเสมอ 

สงผลใหพนักงานที่ไดรับมอบหมาย ณ จุดรับบร�การไดรับ

การฝกอบรมเปนอยางดี เพ��อสงมอบบร�การท่ีดีท่ีสุดแกลูกคา 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 รานคาพันธมิตรของบร�ษัทฯ 

มีทั�งสิ�น 123 แหง ทั�วประเทศ โดยแบงออกเปน 

 (1) 52 ร�านค�า ในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล 
 (2) 10 ร�านค�า ในภาคกลาง 
 (3) 14 ร�านค�า ในภาคเหนือ 
 (4) 21 ร�านค�า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (5) 6 ร�านค�า ในภาคใต�
 (6) 20 ร�านค�า ในภาคตะวันออก

ชองทางการใหบร�การของยูเมะพลัส สามารถแบงไดดังนี้

ช�องทางการให�บร�การ
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การบร�การออนไลน�
 ปจจุบันแนวโนมการใชบร�การออนไลนขยายตัวอยาง

ตอเนื ่อง เนื ่องจากบร�การออนไลนตางๆ ชวยอำนวยความ

สะดวกใหผูบร�โภคในหลายดาน ดวยเหตุนี้ยูเมะพลัสจ�งพัฒนา

และปรับปรุงชองทางการใหบร�การออนไลนรูปแบบตางๆ

อยางสม่ำเสมอ เพ��อสรางความพ�งพอใจและอำนวยความสะดวก

ใหลูกคา รวมถึงดึงดูดความสนใจจากลูกคาที่ไมเคยใชบร�การ

สินเช�อ่สวนบุคคลมากอน โดยชองทางบร�การยูเมะพลัสออนไลน 

แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ดังนี้

 นอกจากบร�การออนไลน 3 ชองทางหลักแลว บร�ษัทฯ 

ยังไดเพ��มชองทางการสื่อสารไปยังกลุมลูกคาเปาหมายผานสื่อ

สังคมออนไลน ไดแก 

(1) www.umayplus.com เว�บไซต�อย�างเป�นทางการ
ของยูเมะพลัส ได�ถูกพัฒนาข�น้จากแนวคิดท่ีเป�นมิตรกับ
ผู�ใช�งาน เพ�่อให�สามารถเข�าถึงได�สะดวกและรวดเร�ว
ผ�านอินเทอร�เน็ต ข�อมูลการบร�การทั�งหมดได�ถูกรวบรวม
และจัดเร�ยงให�ง�ายต�อการค�นหาบนเว�บไซต� 

(2) Umay+ Mobile Application ได�รับการออกแบบ
และพัฒนาให�ใช�งานง�าย แต�มีระดับการรักษาความปลอดภัย
ที่สูงเทียบเท�ามาตรฐานธนาคารพาณิชย� โดยสามารถ
ใช�งานบนมือถือได�ทั�งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 
และยังมีบร�การ Umay+ Virtual Card บัตรเสมือนจร�ง 
ซ� ่งลูกค�าสามารถใช�ทำธุรกรรมกับบร�ษัทฯ ได�โดย
ไม�จำเป�นต�องพกบัตรพลาสติก

(3) Umay+ LINE Connect ให�บร�การตั�งแต�เดือน
ตุลาคม 2560 ผู �ใช�บร�การสามารถรับข�อมูลข�าวสาร
กิจกรรมส�งเสร�มการขาย และสิทธิพ�เศษมากมายได�
อย�างรวดเร�ว และสำหรับลูกค�าบัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส
ที ่ได�ทำการลงทะเบียนไว�เร�ยบร�อยแล�ว สามารถรับ
บร�การอื ่นๆ จากยูเมะพลัส ได�ทุกที ่ ทุกเวลา โดย 
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 ยูเมะพลัสไลน�คอนเนค 
มีผู�ติดตามมากกว�า 7.8 ล�านราย

(1) Facebook: Umay+ Official (@umayplusofficial) 
มีผู�ติดตามทั�งสิ�น 492,659 ราย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(2) Instagram: Umay+ Official (@umayplusofficial) 
มีผู�ติดตามทั�งสิ�น 13,618 ราย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

(3) Youtube: Umayplus มีผู�ติดตามทั�งสิ�น 93,809 ราย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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บร�การเบิกถอนเง�นสด บร�การชำระเง�น
 ยูเมะพลัสตระหนักถึงการอำนวยความสะดวกแกลูกคา 

จ�งใหบร�การชองทางเบิกถอนเง�นสดที่ครอบคลุม ดังนี้ 

 ลูกคาสามารถชำระคางวดขั�นต่ำรายเดือนผานชองทาง

การชำระเง�น ซ�่งดอกเบี้ยจะถูกคำนวณเฉพาะจากยอดสินเช�่อ

ที่ลูกคาใชงานเทานั�น วงเง�นสินเช�่อจะไดรับการปรับคืนทุกครั�ง

เมื่อชำระคืน โดยสามารถเลือกใชบร�การไดอยางสะดวกสบาย

ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้

• การเบิกถอนเง�นสดผ�านสาขายูเมะพลัสและตู� ATM 
จำนวน 81 ตู�ทั�วประเทศ 
(ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

• การเบิกถอนเง �นสดผ�านเคร�อข�ายตู �  ATM ของ
ธนาคารพันธมิตรต�างๆ กว�า 53,000 ตู�ทั�วประเทศ ได�แก� 
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย� 

• การเบิกถอนเง�นสดผ�านบร�การโทรสั�งเง�นโอนเข�าบัญช� 
(Easy Tele Cashing) โทร 0-2695-0000 ผ�าน
ระบบโทรศัพท�ตอบรับอัตโนมัติ

• การเบิกถอนเง�นสดผ�านบร�การสั�งเง�นโอนเข�าบัญช� 
(Easy Mobile Cashing) โดยสามารถสั �งโอนเง�น
ไปยังบัญช�ท่ีได�ทำการลงทะเบียนไว�ก�อนหน�า ผ�าน Umay+ 
Mobile Application

• การเบิกถอนเง�นสดผ�านบร�การสั�งเง�นโอนเข�าบัญช� 
(Easy LINE Cashing) โดยสามารถสั�งโอนเง�นไปยัง
บัญช�ที ่ได�ทำการลงทะเบียนไว�ก�อนหน�า ด�วยยูเมะพลัส 

LINE Connect

• บร�การกดเง�นไม�ใช�บัตร โดยทำรายการผ�าน Umay+ 
Mobile Application และไปสแกน QR Code ที ่ตู � 
ATM ยูเมะพลัส ตู � ATM ธนาคารกสิกรไทย และตู � 
ATM ธนาคารไทยพาณิชย�

• ชำระเง�นสดผ�านสาขายูเมะพลัสและตู� ATM จำนวน 81 ตู�
ทั�วประเทศ (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

• ชำระผ�าน Umay+ Mobile Application – ธนาคาร
กรุงศร�อยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย� หร�อเลือกชำระ
ด�วย Barcode และ QR Code  

• ชำระที่จุดบร�การตัวแทนรับชำระ-เคาน�เตอร� เซอร�ว�ส 
(7-Eleven, อื ่นๆ) โลตัส จุดบร�การแคชเช�ยร�บิ �กซ� 
จ ุดบร�การ CenPay เอ็มเปย�สเตชั �น (เอไอเอส / 
เทเลว�ซ) ช�อปป��เคาน�เตอร� ช�อปป��เพย�แอปพลิเคชัน 
และเคาน�เตอร�ทรูมันนี่ 

• ชำระผ�านตู� ATM ของธนาคารพาณิชย� หร�อเคาน�เตอร�
ธนาคาร – ธนาคารกรุงศร�อยุธยา ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย� 
และธนาคารออมสิน

• ชำระเง�นโดยหักบัญช�เง�นฝากธนาคารอัตโนมัติ – 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย� 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศร�อยุธยา ธนาคารออมสิน 
และธนาคารทหารไทยธนชาต

• ชำระผ�าน Umay+ LINE Connect ด�วย Barcode และ 
QR Code  
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การดำเนินธุรกิจอย�างมีสำนึกรับผิดชอบ

ด�านเศรษฐกิจ

 

 

  

    

  

       

 

 

 

      

 

 

 Umay+ “MONEY FITNESS”           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  กิจกรรม  Umay+ “MONEY FITNESS”	เปี็นกิจกรรมที่่�ด้ำเนินการเพึ่�อส่งเสริมและปีล่กฝัังวิน่ยู่ที่างการเงิน			

	 โด้ยู่เปีิด้เวที่่ให้เยู่าวชนได้้นำเสนอแนวคิด้การวางแผ่นที่างการเงินอยู่่างสร้างสรรค์	ในร่ปีแบบการปีระกวด้

	 สติอร่�บอร์ด้เพึ่�อผ่ลิติหน่งส่�นและมิวสิควิด้่โอ	ส่�อสารผ่่านส่�อส่งคมออนไลน์
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ด�านสังคม

เป�นกิจกรรมท่ีบร�ษัทฯ ดำเนินการภายใต�ความ

ร�วมมือระหว�าง อีซ�่บายและสภากาชาดไทย

มากว�า 9 ป� โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อยกระดับ

คุณภาพช�ว�ตผู�ด�อยโอกาสในประเทศไทย

นับตั�งแต�เร�ม่กิจกรรม บร�ษัทฯ ได�ส�งมอบเง�น

บร�จาคทั�งสิ�นเป�นจำนวนกว�า 70 ล�านบาท

ให�แก�สภากาชาดไทย และในป� 2564 บร�ษัทฯ

ยังคงร�วมกับผู�มีจ�ตศรัทธาสมทบเง�นบร�จาค 

เพ�่อสนับสนุนงานว�จัยและรักษาโรคมะเร�ง

แก�ผู�ด�อยโอกาสผ�านทางสภากาชาดไทย  

กิจกรรม Umay+ “PAY IT FORWARD”

 

บร�ษัทฯ เช�่อว�าการด�าเนินธุรกิจอย�างมีจ�ตส�านึกต�อสังคม และส�วนรวมจะเป�นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคั�อัน

น�าไปสู�การพัฒนาที่ยั�งยืนทั�งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ซ�่งบร�ษัทฯ ได�จัดกิจกรรมเพ�่อสังคมอย�างต�อเนื่อง  

โดยเน�นการท�ากิจกรรมเพ�่อช�วยพัฒนาชุมชน พัฒนามาตรฐานการศึกษาของเยาวชน พัฒนาด�านสุขภาพ และ

สนับสนุนงานเพ�่อพัฒนาด�านการกี�าตามความเหมาะสมของบร�บททางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป�นกิจกรรมท่ีให�ความช�วยเหลือท่ีหลากหลาย

เพ�่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพ�้นที่

ห�างไกล อาทิ ส�งมอบอุปกรณ�การเร�ยนการสอน 

การซ�อมแซมสภาพแวดล�อม อาคารเร�ยน 

การเลี ้ยงอาหารกลางวัน และการมอบทุน

การศึกษา ให�กว�า 61 โรงเร�ยน ใน 45 จังหวัด

ทั�วประเทศ รวมทั�ง สานต�อแนวพระราชดำร� 

“เศรษฐกิจพอเพ�ยง”ของ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพ�ตร ด�วยการส�งเสร�ม

ว�ถีแห�งความพอเพ�ยง ผ�านแนวคิด“เกษตร

ผสมผสานเพ�่ออาหารกลางวัน” ตลอดจน

สร�างการเร�ยนรู�ให�แก�ชุมชนในพ�้นที่ในการทำ

เกษตรแบบผสมผสานอย�างยั�งยืน

กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให�น�องวางใจ…
ง�ายทุกฝ�น” 



018รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

ด�านสิ�งแวดล�อม 

     

      

    

 

  

        

 

   

 

กิจกรรมเพ่�อสาธารณ์ประโยชน์ 

เปี็นกิจกรรมที่่�ช่วยู่เหล่อส่งคมในโอกาสติ่างๆ		

อาที่ิ	 การช่วยู่เหล่อโครงการเพึ่�อสมที่บทีุ่น

ร่กษาพึยู่าบาลผ่่้ปี่วยู่ติิด้เช่�อโรคโควิด้-19	

เคร่�องม่อแพึที่ยู่์และอุปีกรณ์์ที่างการแพึที่ยู่์

โรงพึยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์	 สภากาชาด้ไที่ยู่	

จำนวนเงิน	1.5	ล้านบาที่
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โครงสร�างองค�กร
ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สายงานธุรกิจ

•ฝายควบคุมและปฏิบัติการธุรกิจ

•ฝายวางแผนธุรกิจ

•ฝายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภค 1

•ฝายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภค 2

•ฝายลูกคาสัมพันธ

•ฝายศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อ

สายงานว�เคราะห�และติดต�อลูกค�า
•ฝายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

•ฝายนวัตกรรมและแผนงาน
  เทคโนโลยีสารสนเทศ

•ฝายปฏิบัติการและบริการ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ

•ฝายติดตอลูกคา 1

•ฝายติดตอลูกคา 2

•ฝายติดตอลูกคา 3

•ฝายติดตอลูกคา 4

•ฝายควบคุมคุณภาพหนี้

•ฝายบัญชี

•ฝายการเงิน

•ฝายตรวจสอบภายใน•ฝายธุรการ 

•ฝายแผนงานและประสานงานองคกร

•ฝายบริหารงานบุคคล 

•สำนักกำกับธุรกิจองคกร 

•สำนักกฎหมาย 

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบร�ษัท

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายทาเคโอะ โนดะ
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บร�หาร

วันที่ไดรับแตงตั�งเปนกรรมการ - 24 ก.พ. 2563

อายุ 51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Bachelor of Business Law, Kindai University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2563 - ป�จจุบัน ประธานกรรมการ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2563 - ป�จจุบัน ประธานเจาหนาที่บร�หาร - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2563 - 2563 รองประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส สายงานว�เคราะหและติดตอลูกคา

 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2558 - 2562 กรรมการ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2558 - 2562 Chief General Manager - ACOM Co., Ltd.. 2555 - 2558 General Manager - ACOM Co., Ltd.. 2553 - 2555 Deputy General Manager - ACOM Co., Ltd.
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายโยช�โร ยามากูจ�
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเง�น

วันที่ไดรับแตงตั�งเปนกรรมการ - 1 ส.ค. 2559

อายุ 59 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Bachelor of Economics, Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 247/2017

 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2559 - ป�จจุบัน กรรมการ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2559 - ป�จจุบัน ประธานเจาหนาที่การเง�น - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2559 - 2559 รองประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายการเง�น ฝายบัญช� และฝายธุรการ

 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2558 - 2559 Chief Staff Specialist, Overseas Business Department

 - ACOM Co., Ltd.. 2556 - 2558 Managing Director - MU Office Service Co., Ltd.. 2555 - 2556 Senior Manager - Credit Examination Office. 2553 - 2555 General Manager - Horita Commercial Banking Office (Nagoya)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ�
กรรมการ ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

และเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

วันที่ไดรับแตงตั�งเปนกรรมการ - 14 ธ.ค. 2549

อายุ 61 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. ปร�ญญาตร� สาขาเศรษฐศาสตรเช�งปร�มาณ มหาว�ทยาลัยรามคำแหง. หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) รุนที่ 154/2011 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2563 - ป�จจุบัน เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2560 - ป�จจุบัน ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2548 - ป�จจุบัน กรรมการ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2548 - 2560 รองประธานเจาหนาที่บร�หารกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายมาซาโต ทาคามิ
กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

วันที่ไดรับแตงตั�งเปนกรรมการ - 1 พ.ย. 2561

อายุ 45 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Master of Business Administration, Waseda University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2563 - ป�จจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2563 - ป�จจุบัน กรรมการ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2563 - 2563 ผูอำนวยการบร�หารฝายวางแผนธุรกิจและฝายควบคุมและปฏิบัติการธุรกิจ

 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2561 - 2563 รองประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโสสายงานธุรกิจ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2560 - 2561 General Manager – ACOM Co., Ltd.. 2556 - 2560 Deputy General Manager, Business Planning Dept. - ACOM Co., Ltd.. 2556 - 2556 Chief Manager, Business Planning Department - ACOM Co., Ltd. . 2554 - 2556 Manager, Finance Department - ACOM Co., Ltd.



024รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายมาซารุ คุโรดะ
กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั�งเปนกรรมการ - 1 ก.ค. 2562

อายุ 58 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Master of Business Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมร�กา. Bachelor of Business Administration, Yokohama University ประเทศญี่ปุน

ตำแหน�งในบร�ษัทอื่น

. 2561 - ป�จจุบัน Executive Managing Officer - ACOM Co., Ltd.

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2562 - ป�จจุบัน กรรมการ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2561 - 2562 President Commissioner - PT. Bank Nusantara Parahyangan. 2560 - 2561 General Manager, Overseas Business Department - ACOM Co., Ltd.. 2559 - 2560 Deputy Director General - Mitsubishi UFJ Jinji Service Co., Ltd.. 2558 - 2559 General Manager, Secretarial Office - Nidec Corporation. 2554 - 2558 Regional Head for the Middle East - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.. 2553 - 2554 Deputy General Manager, Global Planning Division

 - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.



025รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายทาซ�ร� ฟุคุอิ 
กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั�งเปนกรรมการ - 22 เม.ย. 2564

อายุ 51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Bachelor of Human Science, Waseda University ประเทศญี่ปุน

ตำแหน�งในบร�ษัทอื่น

. 2564 - ป�จจุบัน General Manager, Financial and Insurance Business Dept. 

 and ICT Dept. - ITOCHU (Thailand) Ltd. and ITOCHU Enterprise (Thailand) Ltd.. 2564 - ป�จจุบัน Group Chief Operating Officer, ICT and Financial Business Group

 - Asia & Oceania Bloc - ITOCHU Corporation

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2563 - ป�จจุบัน กรรมการ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2563 - 2564 Deputy General Manager, Section Manager - ITOCHU Corporation. 2561 - 2563 President - I&T Risk Solutions Co., Ltd. 2557 - 2561 Manager, Insurance Business Section, Marine Insurance Section No.1 

 - ITOCHU Corporation. 2556 -2557 Deputy Manager, Insurance Business Section, Marine Insurance Section No.1  

  - ITOCHU Corporation. 2554 - 2556 Deputy Manager, Finance Business Section No.2, Finance Division

 - ITOCHU Corporation. 2552 - 2554 Deputy Manager, Insurance Business Section, Trade Insurance No.1

 - ITOCHU Corporation



026รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายว�ทิต สัจจพงษ�
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับแตงตั�งเปนกรรมการ - 1 เม.ย. 2548

อายุ 67 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Master of Economics, Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน. Bachelor of Economics, Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน. กรรมการอาช�พในทำเนียบ IOD สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย. หลักสูตร GRC Series EP. 3 : ESG Driven Boardroom from “Purpose” to “Performance”

 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย. หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) รุนที่ 57/2005 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2555 - ป�จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ- บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2548 - ป�จจุบัน กรรมการอิสระ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2551 - 2562 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บร�ษัท ฟูดแคปปตอล จำกัด (มหาชน)

. 2560 - ป�จจุบัน ประธานกรรมการ บร�ษัท ฟ�ลเตอรว�ชั�น จำกัด (มหาชน). 2560 - ป�จจุบัน ประธานกรรมการ บร�ษัท อะวันเท็มส จำกัด. 2550 - ป�จจุบัน กรรมการ - บร�ษัท โพรเซอรเทค จำกัด. 2546 - ป�จจุบัน กรรมการ - บร�ษัท ไวซคอมเน็ต จำกัด



027รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

. 2555 - ป�จจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2561 - 2563 กรรมการสรรหาและคาตอบแทน - บร�ษัท เคซ�อี อีเลคโทรนิคส จำกัด (มหาชน). 2555 - 2563 ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 - บร�ษัท เคซ�อี อีเลคโทรนิคส จำกัด (มหาชน). 2558 - 2559 กรรมการนโยบายบร�หารความเสี่ยง - บร�ษัท สมบูรณ แอ็ดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน). 2553 - 2555 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 - บร�ษัท บิ�กซ� ซูเปอรเซ�นเตอร จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายไพฑูรย� ทว�ผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับแตงตั�งเปนกรรมการ - 1 พ.ย. 2555

อายุ 71 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม (10 ป� ย�อนหลัง)

. ปร�ญญาโท สาขาบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร. ปร�ญญาตร� สาขาบร�หารธุรกิจ (บัญช�) มหาว�ทยาลัยรามคำแหง. ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญช� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร. ผูสอบบัญช�รับอนุญาต, CPA ประเทศไทย. หลักสูตร DCP Reunion (M-DCP Re) รุนที่ 1/2012 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุนที่ 2/2012

 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)



028รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ตำแหน�งในบร�ษัทอื่น

. 2551 - 2554 รองประธาน - โรงเร�ยนมาแตรเดอีว�ทยาลัย. 2551 - 2554 กรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล - มหาว�ทยาลัยวลัยลักษณ. 2551 - 2554 นายกสมาคม - สมาคมผูปกครองและครูโรงเร�ยนมาแตรเดอีว�ทยาลัย 

. 2564 - ป�จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน กรรมการ 

 นโยบายความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลสิ�งแวดลอม สังคม และความยั�งยืน

 - บร�ษัท เคซ�อี อีเลคโทรนิคส จำกัด (มหาชน). 2557 - ป�จจุบัน ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง - บร�ษัท เซ�นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน). 2557 - ป�จจุบัน ประธานกรรมการ - บร�ษัท เซ�น คอรปอเรชั�น กรุป จำกัด (มหาชน). 2551 - ป�จจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ         

 และธรรมาภิบาล - บร�ษัท สมบูรณ แอ็ดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน). 2545 - ป�จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 - บร�ษัท เซ�นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)



029รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายช�เกะโนร� คิมูระ 
รองประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส

สายงานว�เคราะหและติดตอลูกคา

อายุ 43 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Bachelor of Economics, Ryukoku University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2563 - ป�จจุบัน รองประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส สายงานว�เคราะหและติดตอลูกคา

 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2563 - 2563 รองประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส – บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2561 - 2563 Senior Manager, East Japan Business Promotion Department

 Net Service Center - ACOM Co., Ltd.. 2559 - 2561 Senior Manager, East Japan Business Promotion Department

 Service Center II - ACOM Co., Ltd.. 2558 - 2559 Chief Manager, Business Planning Department - ACOM Co., Ltd.. 2556 - 2558 Chief Branch Manager, West Japan Business Promotion Department

 Channel Operation Group - ACOM Co., Ltd.. 2554 - 2556 Center Manager, West Japan Business Promotion Department

 Counseling Center - ACOM Co., Ltd.. 2550 - 2554 Sub Manager, Credit Counseling Department Fukuoka Counseling Center

 -  ACOM Co., Ltd.



030รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายฮิเดกิ ยาบุคาวะ
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายควบคุมคุณภาพหนี้

อายุ 46 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Bachelor of Laws, Kindai University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2564 - ป�จจุบัน รองประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายควบคุมคุณภาพหนี้ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2562 - 2564 รองประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายติดตอลูกคา 3-4 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2560 - 2562 รองประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายติดตอลูกคา 1-2 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2559 - 2560 Manager, Overseas Business - ACOM Co., Ltd.



031รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายโนร�ยูกิ ยามากาตะ
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายธุรการ

สำนักกำกับธุรกิจองคกร และสำนักกฎหมาย

อายุ 43 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Bachelor of Media Science Undergraduate School of Science & Engineering,

 Teikyo University of Science ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2563 - ป�จจุบัน รองประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายธุรการ สำนักกำกับธุรกิจองคกร และสำนักกฎหมาย  

 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2562 - 2563 Chief Manager, Human Resources Department - ACOM Co., Ltd.. 2560 - 2562 Manager, Human Recourses Department - ACOM Co., Ltd.. 2558 - 2560 Assistant Manager, Human Resources Dept. - ACOM Co., Ltd.. 2556 - 2558 Assistant Manager, Business Planning Department - ACOM Co., Ltd.. 2555 - 2556 Officer, Business Promotion - ACOM Co., Ltd.
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายโทช�ฮารุ ช�มิซ�
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร

ฝายศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเช�่อและฝายลูกคาสัมพันธ

อายุ 47 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Bachelor of Business Administration (Management Dept.),

 Sapporo University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2564 - ป�จจุบัน รองประธานเจาหนาที่ ฝายศูนยปฏิบัติการอนุมัติสินเช�่อและฝายลูกคาสัมพันธ 

 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2564- 2564 รองประธานเจาหนาที่บร�หาร สายงานธุรกิจ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2563 - 2563 Chief Manager, Overseas Business Department - ACOM Co., Ltd.. 2563 - 2563 Center Manager, East Japan Business Promotion Dept.

 Service Center III - ACOM Co., Ltd.. 2559 - 2563 Branch Manager, East Japan Business Promotion Department

 Channel Operation Group Sapporo Ekimae Branch - ACOM Co., Ltd.. 2558 - 2559 Area Manager, East Japan Business Promotion Department

 Channel Operation Group Hokkaido Area - ACOM Co., Ltd.. 2557 - 2558 Center Manager, East Japan Business Promotion Department

 Service Center I - ACOM Co., Ltd.. 2553 - 2557 Sub Manager, East Japan Division Service Center Department   

 Service Center - ACOM Co., Ltd.
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายโมโตฮิเดะ ช�มิซ�
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายบัญช�และฝายการเง�น

อายุ 54 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Bachelor of Laws, Kyoto University ประเทศญี่ปุน. Planning for Laws & Regulations Course, Ministry of Health & Welfare ประเทศญี่ปุน

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2564 - ป�จจุบัน รองประธานเจาหนาที่ ฝายบัญช�และฝายการเง�น - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2564 - 2564 Chief Staff Specialist of Overseas Business Management Department

 - ACOM Co., Ltd.. 2564 - 2564 Director of Credit Policy and Planning Division - MUFG Bank Ltd.. 2557 - 2563 Executive Vice President and Deputy Chief Compliance Officer

 - Bank of Ayudhya Public Co., Ltd.. 2554 - 2556 Chief Manager of Global Compliance Division

 - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. 2549 - 2554 Senior Manager of Securitization & Asset Finance Division

 - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บร�หาร
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายสมพงษ� อเนกว�สูตรวงศ�
เลขานุการบร�ษัท และผูอำนวยการบร�หาร

ฝายแผนงานและประสานงานองคกร

อายุ 47 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

. Master of Technology Management, New South Wales University ประเทศออสเตรเลีย. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 44/2012,

 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย. หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 3/2012,

 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประสบการณ�การทำงาน (10 ป� ย�อนหลัง)

. 2564 - ป�จจุบัน เลขานุการบร�ษัท และผูอำนวยการบร�หาร ฝายแผนงานและประสานงานองคกร

 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2557 - 2564 เลขานุการบร�ษัท และผูอำนวยการอาวุโส ฝายแผนงานและประสานงานองคกร

 - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2556 - 2557 ผูอำนวยการฝายแผนงานและประสานงานองคกร - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2554 - 2556 ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน). 2550 - 2554 ผูอำนวยการฝายสงเสร�มธุรกิจ - บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบร�ษัท

ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

 คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดวยสมาช�กท่ีมีคุณสมบัติของกรรมการตามท่ีกฎหมายกำหนด มีความรูความเช�ย่วชาญ

อยางกวางขวาง มีประสบการณ และมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะธุรกิจ อีกทั�งยังสามารถ

อุทิศเวลาและความสามารถเพ��อการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ในฐานะกรรมการ

 โดยมี นายสมพงษ� อเนกว�สูตรวงศ ทำหนาที่เปนเลขานุการบร�ษัท

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามกระทำการแทนบร�ษัท คือ นายทาเคโอะ โนดะ ลงนามแตเพ�ยงผูเดียว พรอมประทับตราบร�ษัท 

หร�อ นายโยช�โร ยามากุจ� และ นายมาซาโต ทาคามิ ลงนามรวมกัน พรอมประทับตราบร�ษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดวยกรรมการทั�งสิ�นจำนวน 8 ทาน ดังมีรายช�่อตอไปนี้

1) ได�รับการแต�งตั�งเป�นกรรมการแทน นายโยช�ฮารุ โมร� เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ลำดับที่ ช�่อ - สกุล ตำแหน�ง

1 นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการ (กรรมการที่เปนผูบร�หาร กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

2 นายโยช�โร ยามากูจ� กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบร�หาร  กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

3 นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบร�หาร)

4 นายมาซาโต ทาคามิ กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบร�หาร  กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

5 นายมาซารุ คุโรดะ กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบร�หาร)

6 นายทาซ�ร� ฟุคุอ1ิ) กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบร�หาร)

7 นายว�ทิต สัจจพงษ�  กรรมการอิสระ

8 นายไพฑูรย ทว�ผล  กรรมการอิสระ

 1. จัดใหมีการประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ภายใน 4 เดือน นับจากวันปดรอบบัญช�

 2. จัดใหมีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ�นสุดรอบบัญช� ซ�่งผูตรวจสอบบัญช�ตรวจสอบแลวและนำเสนอ

  ตอที่ประชุมผูถือหุนเพ��อพ�จารณาและอนุมัติ

 3. มอบหมายอำนาจใหกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง หร�อหลายคน ดำเนินการในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ภายใต

  การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบร�ษัท หร�อมีหนังสือมอบอำนาจแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั�งดังกลาว

โครงสร�างการจัดการ
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  ใหกระทำการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาวาเหมาะสม โดยมีเง�่อนไขวา 

  คณะกรรมการบร�ษัทสามารถพ�จารณาเพ�กถอน หร�อแกไขหนังสือมอบอำนาจดังกลาวไดตามสมควร

  คณะกรรมการบร�ษัทอาจมอบอำนาจใหประธานเจาหนาที ่บร�หาร (CEO) ดำเนินการกิจกรรมใดๆ ภายใต 

  ขอบเขตการทำงาน หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บร�หาร ซ�่งไมรวมถึงการใหสิทธิ์แกประธาน

  เจาหนาที่บร�หาร ในการพ�จารณาและอนุมัติธุรกรรมอันเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง 

  ประธานเจาหนาท่ีบร�หาร รองประธานเจาหนาท่ีบร�หาร หร�อบุคคลท่ีเก่ียวของ หร�อบุคคลท่ีไดรับผลประโยชนในฐานะ 

  ฝายหนึ่งกับบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทตางๆ ในเคร�อ ในฐานะอีกฝายหนึ่ง อยางไรก็ตามขอยกเวนอาจไดรับการยินยอม

  ในกรณีที่รายการธุรกรรมเปนไปตามนโยบายและกฎที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท

 4. กำหนด เปาหมาย จุดมุงหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบร�ษัทฯ และทำใหมั�นใจไดวางานดาน 

  บร�หารที่ดำเนินการโดยประธานเจาหนาที่บร�หาร และรองประธานเจาหนาที่บร�หาร เปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว  

  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบร�ษัทจำเปนตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกอนการทำธุรกรรมตามกฎหมาย  

  เชน การเพ��มหร�อลดทุนจดทะเบียนบร�ษัท การออกหุนกู การขายหร�อโอนธุรกิจทั�งหมดหร�อสวนใดสวนหนึ่ง 

  ของบร�ษัทฯ ใหกับบุคคลที่สาม การซ�้อหร�อยอมรับการโอนยายจากธุรกิจอื่น การแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ 

  บร�คณหสนธิและอื่นๆ

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทมีหนาที่สรางความเช�่อมั�นถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑเกี่ยวกับกฎหมายวาดวย 

  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ตัวอยางเชน หลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

  กับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซ�้อ หร�อการขายสินทรัพยสำคัญ รวมถึงกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับกับธุรกิจ

  ของบร�ษัทฯ

 5. ทบทวนโครงสรางการบร�หาร และแตงตั �งประธานเจาหนาที ่บร�หารและกรรมการชุดยอยอื ่นๆ ตามสมควร

  และรับทราบการแตงตั�งผูบร�หารระดับ 2 ของบร�ษัทฯ

 6. ทำใหมั�นใจไดวาผลดำเนินงานของบร�ษัทฯ เปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณตลอดเวลา

 7. ละเวนการดำเนินการใดๆ ที่คลายคลึง หร�อเปนการแขงขันกับธุรกิจของบร�ษัทฯ การเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน 

  สามัญ หร�อเขาเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัด หร�อกรรมการในบร�ษัทเอกชน องคกร  

  บร�ษัท หร�อบรรษัท ที่ดำเนินธุรกิจทำนองเดียวกัน หร�อเปนคูแขงขันกับบร�ษัทฯ โดยไมคำนึงวาจะกระทำเพ��อ

  ผลประโยชนสวนตัว หร�อผลประโยชนของบุคคลอื่น อยางไรก็ตาม ขอยกเวนอาจไดรับการยินยอมในกรณี

  ที่กรรมการมีหนังสือแจงไปยังที่ประชุมผูถือหุนใหทราบลวงหนากอนการแตงตั�งใหเปนกรรมการของบร�ษัท 

 8. แจงใหบร�ษัทฯ ทราบโดยทันทีในกรณีท่ีกรรมการคนใดคนหน่ึงอาจมีผลประโยชนทางตรง หร�อทางออมซ�ง่มีผลมาจาก  

  (i) บร�ษัททำสัญญา และ (ii) การเพ� �มข� ้นหร�อลดลงของการเขาถือหุ น หร�อหุ นกู ของบุคคลนั �นในบร�ษัท

  หร�อบร�ษัทในเคร�อ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยสมาช�ก 2 ทาน ดังมีรายช�่อตอไปนี้

ลำดับที่ ช�่อ - สกุล ตำแหน�ง

1 นายว�ทิต สัจจพงษ� ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2 นายไพฑูรย ทว�ผล กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานใหบร�ษัทฯ มีการรายงานทางการเง�นอยางถูกตองและเพ�ยงพอ 

 2. สอบทานใหบร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และ 

  พ�จารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพ�จารณาแตงตั�ง การใหความดี 

  ความชอบ การโยกยาย และการพ�จารณาเลิกจางหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานใหบร�ษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย  

  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

 4. พ�จารณา คัดเลือก เสนอแตงตั�งบุคคล ซ�่งมีความเปนอิสระเพ��อทำหนาที่เปนผูสอบบัญช�ของบร�ษัทฯ และเสนอ 

  คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั�งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญช�โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม อยางนอย 

  ปละ 1 ครั�ง

 5. พ�จารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หร�อรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอ 

  กำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั�งนี้ เพ��อใหมั�นใจวารายการ

  ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบร�ษัทฯ

 6. สอบทานเพ��อความมั�นใจวาบร�ษัทฯ มีระบบการบร�หารความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ

 7. ติดตาม และประเมินความเพ�ยงพอตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั�นของบร�ษัทฯ อยางเปนอิสระ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยสมาช�กที่มีความรู ความเช�่ยวชาญ และมีความเขาใจอยางถองแทในลักษณะ

การดำเนินธุรกิจและการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ รวมทั�งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจร�ง โดยมีหนึ่งทาน 

ที่มีความรูและประสบการณเพ�ยงพอที่จะสอบทานความนาเช�่อถือของงบการเง�นได

 โดยมีนายศรศักดิ์ ภูเพ็ชร หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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 8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบร�ษัทฯ ซ�่งรายงานดังกลาว 

  ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้

     8.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช�่อถือไดของรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ

     8.2   ความเห็นเกี่ยวกับความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายในของบร�ษัทฯ

     8.3   ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย  

            หร�อกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

     8.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช�

     8.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

     8.6  ความเห็นเกี่ยวกับความเพ�ยงพอตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั�นของบร�ษัทฯ

     8.7   จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

     8.8   ความเห็น หร�อขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร โดยการ

      ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

     8.9  รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุนทั�วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ได

     รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท

 9. พ�จารณาใหความเห็นชอบ แผนการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง และทรัพยากรที่จำเปนซ�่งนำเสนอโดย 

  ฝายตรวจสอบภายใน

 10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบร�ษัทอยางนอยทุกรายไตรมาส

 11. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเช�ญผูบร�หาร ฝายจัดการ และพนักงานของบร�ษัทฯ ที่เกี่ยวของมาใหความเห็น  

  เขารวมประชุม หร�อสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของและจำเปน ตามขอบเขตอำนาจหนาที่

 12. ใหมีอำนาจวาจางที่ปร�กษา หร�อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบร�ษัทฯ มาใหความเห็น หร�อคำปร�กษาตามจำเปน 

  ที่เห็นสมควร

 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 14. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หร�อมีขอสงสัยวามีรายการ หร�อการกระทำดังตอไปนี้  

    ซ�ง่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเง�น และผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ 

     รายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท เพ��อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

     14.1  รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

     14.2  การทุจร�ต หร�อมีสิ�งผิดปกติ หร�อมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

     14.3  การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หร�อ

      กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

      หากคณะกรรมการของบร�ษัท หร�อผูบร�หารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง  

      กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ หร�อการกระทำตามวรรคหนึ่ง ตอสำนักงาน 

      คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หร�อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 15. ในกรณีที่ผู สอบบัญช�พบพฤติการณอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจร�ต หร�อการฝาฝนกฎหมายที่เกี ่ยวของ

    กับการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและผูบร�หาร พรอมทั�งไดทำการแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

    ตรวจสอบจะตองดำเนินการตรวจสอบในเบ้ืองตน และรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการ

    กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและผูสอบบัญช� ภายในระยะเวลา 30 วัน

    ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบร�ษัทโดยตรง  

    และคณะกรรมการบร�ษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
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คณะผู�บร�หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีผูบร�หารจำนวนทั�งสิ�น 9 ทาน ดังมีรายช�่อตอไปนี้

ลำดับที่ ช�่อ-สกุล ตำแหน�ง

1. นายทาเคโอะ โนดะ ประธานเจาหนาที่บร�หาร

2. นายโยช�โร ยามากูจ� ประธานเจาหนาที่การเง�น

3. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นายมาซาโต ทาคามิ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

5. นายช�เกะโนร� คิมูระ รองประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส

6. นายฮิเดกิ ยาบุคาวะ รองประธานเจาหนาที่บร�หาร

7. นายโนร�ยูกิ ยามากาตะ รองประธานเจาหนาที่บร�หาร

8. นายโทช�ฮารุ ช�มิซ� รองประธานเจาหนาที่บร�หาร

9. นายโมโตฮิเดะ ช�มิซ� รองประธานเจาหนาที่บร�หาร

ขอบเขตอำนาจหน�าที่ของคณะผู�บร�หาร

 คณะผูบร�หารไดรับมอบหมายใหบร�หารกิจการใหบรรลุเปาหมายของบร�ษัทฯ ตามนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ

ท่ีไดกำหนดไว โดยคณะกรรมการบร�ษัท คณะผูบร�หารตองจัดทำขอมูลอยางถูกตองครบถวนและนำเสนอแกคณะกรรมการบร�ษัทฯ

 คณะผูบร�หารมีความรู ความสามารถท่ีกวางขวาง และมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ

ใชว�จารณญาณอยางรอบคอบเพ��อสรางผลประโยชนแกบร�ษัทฯ

 การประชุมคณะผูบร�หาร จัดข�น้อยางนอยเดือนละหน่ึงครั�งตามท่ีไดกำหนดไว โดยมีประธานเจาหนาท่ีบร�หาร ซ�ง่แตงตั�ง

โดยคณะกรรมการบร�ษัท เปนประธานในการประชุม 

 โดยมีนายสมพงษ� อเนกว�สูตรวงศ ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะผูบร�หาร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต�อรายงานทางการเง�น

 คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูรับผิดชอบงบการเง�นของบร�ษัท อีซ� ่ บาย จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) รวมทั�งขอมูล

ทางการเง�นที่ปรากฏในรายงานประจำป โดยงบการเง�นสำหรับปสิ �นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำข�้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเง�น โดยใชนโยบายการบัญช�ที่เหมาะสม ซ�่งถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ใชดุลยพ�นิจและประมาณการ

ตามความจำเปนอยางรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั�งเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเง�นอยางเพ�ยงพอ นอกจากน้ี

งบการเง�นดังกลาวไดผานการตรวจสอบ และใหความเห็นอยางไมมีเง�่อนไขจากผูสอบบัญช�รับอนุญาตที่เปนอิสระดังที่ปรากฏ

ในรายงานของผูสอบบัญช�รับอนุญาต

 คณะกรรมการบร�ษัทสนับสนุนใหมีการกำกับดูแลกิจการที ่ดีอยางตอเนื ่อง เพ� �อใหการดำเนินงานของบร�ษัทฯ 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเช�อ่ถือ ตลอดจนจัดใหมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและบร�หารความเส่ียงอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ เพ��อใหมั�นใจวาขอมูลทางการเง�นมีความถูกตองครบถวน เพ�ยงพอสำหรับปองกันความเสี่ยงจากการ

ดำเนินงานท่ีผิดปกติอยางมีนัยสำคัญ ทั�งน้ี คณะกรรมการบร�ษัทไดแตงตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�ง่ประกอบดวยกรรมการอิสระ 

จำนวน 2 ทาน เปนผูรับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเง�น ตลอดจนดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีเพ�ยงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นเก่ียวกับเร�อ่งดังกลาว ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ�่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว

 คณะกรรมการบร�ษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบร�ษัทมีความเพ�ยงพอและเหมาะสม ซ�่งแสดง

ใหเห็นวางบการเง�นสำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความโปรงใสและนาเช�่อถือ 

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

นายทาเคโอะ โนดะ

ประธานกรรมการ
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รายงานข้องคณ์ะกรรมการตรวจสอบั

เร่ยู่น			 ที่่านผ่่้ถ่อหุ้น

	 	 คณ์ะกรรมการติรวจสอบซึ่ึ�งได้้ร่บการแติ่งติ่�งจากคณ์ะกรรมการบริษ่ที่	ปีระกอบด้้วยู่กรรมการอิสระ	จำนวน	2	ที่่านที่่�เปี็น

ผ่่้ที่รงคุณ์วุฒิจากด้้านเศรษฐศาสติร์	และบ่ญ่ช่	การเงิน	ปีระกอบด้้วยู่

  	 1.	นายู่วิที่ิติ	 ส่จจพึงษ์	 ปีระธานกรรมการติรวจสอบ

	 	 	 2.	นายู่ไพึฑู่รยู่์	 ที่ว่ผ่ล	 	 กรรมการติรวจสอบ

	 	 คณ์ะกรรมการติรวจสอบปีฏิิบ่ติิหน้าที่่�ติามความร่บผ่ิด้ชอบที่่�ได้้ร่บมอบหมายู่จากคณ์ะกรรมการบริษ่ที่ฯ	และติามกฎบ่ติร

ของคณ์ะกรรมการติรวจสอบ	ที่่�งน่�กรรมการติรวจสอบแต่ิละท่ี่านไมไ่ด้ป้ีฏิบิต่ิหิน้าที่่�อ่�นใด้ในคณ์ะกรรมการชุด้ยู่อ่ยู่อ่�นๆ	คณ์ะกรรมการ

ติรวจสอบชุด้ปีัจจุบ่นม่วาระด้ำรงติำแหน่ง	3	ปีี	ซึ่ึ�งจะครบวาระในว่นที่่�	1	ม่นาคม	2566

	 	 ในระหว่างปีี	2564	คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้้ม่การจ่ด้ปีระชุมที่่�งสิ�น	9	คร่�ง	และกรรมการแติ่ละที่่านได้้เข้าร่วมปีระชุมครบ

ทีุ่กคร่�ง

	 	 ในระหว่างปีี	 2564	คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้้ม่การปีระชุมร่วมก่บฝั่ายู่จ่ด้การ	หน่วยู่งานติ่างๆ	ที่่�เก่�ยู่วข้อง	ผ่่้สอบบ่ญ่ช่	

และผ่่้ติรวจสอบภายู่ใน	และได้้แสด้งความเห็นรวมที่่�งให้ข้อเสนอแนะอยู่่างเปี็นอิสระโด้ยู่ที่ำการพึิจารณ์าเก่�ยู่วก่บ

รายงานทุางการเงนิ:	พึจิารณ์าสอบที่านความถ่กติอ้ง	ครบถว้น	และเช่�อถอ่ได้ข้องงบการเงนิระหวา่งกาล	งบการเงนิปีระจำปี	ีนโยู่บายู่

บญ่่ชท่่ี่�สำค่ญ่	และรายู่การที่างการเงนิที่่�มน่ยู่่สำค่ญ่ของบรษิท่ี่ว่าได้้ม่การจ่ด้ที่ำเป็ีนไปีติามมาติรฐานที่่�กำหนด้โด้ยู่สภาวชิาชพ่ึบญ่่ชฯ่	

และม่การเปีิด้เผ่ยู่ข้อม่ลในงบการเงินอยู่่างเพ่ึยู่งพึอ	โด้ยู่ปีระชุมร่วมก่บฝั่ายู่จ่ด้การ	ผ่่้ติรวจสอบภายู่ใน	และผ่่้สอบบ่ญ่ช่อิสระ	

เพึ่�อพิึจารณ์าปีระเด้น็ความเส่�ยู่งติา่งๆ	ที่่�เก่�ยู่วก่บการจด่้ที่ำงบการเงนิ	มาติรฐานการบญ่่ชท่ี่่�เก่�ยู่วขอ้ง	และการเปีล่�ยู่นแปีลงมาติรฐาน	

และนโยู่บายู่ที่างการบ่ญ่ช่	รวมไปีถึงการควบคุมภายู่ในของกระบวนการจ่ด้ที่ำรายู่งานที่างการเงิน	เพึ่�อให้ม่�นใจว่าได้้จ่ด้ที่ำขึ�น

ติามหล่กการบ่ญ่ช่ที่่�ร่บรองโด้ยู่ที่่�วไปี	ม่ความถ่กติ้อง	ครบถ้วน	และเช่�อถ่อได้้	การเล่อกใช้นโยู่บายู่บ่ญ่ช่ม่ความสมเหติุสมผ่ล

การสอบัทุานระบับัการควบัคมุภายใน และระบับัการตรวจสอบัภายใน:	เพึ่�อใหเ้กดิ้ความม่�นใจในระบบการควบคมุภายู่ใน	และระบบ

การติรวจสอบภายู่ใน	คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้้พึิจารณ์าสรุปีผ่ลการติรวจสอบภายู่ใน	และการปีระเมินระบบการควบคุมภายู่ใน

ว่าเพึ่ยู่งพึอ	และม่ปีระสิที่ธิผ่ลติามรายู่งานสรุปีของผ่่้ติรวจสอบภายู่ในเปี็นรายู่ไติรมาส	และผ่ลการปีระเมินระบบการควบคุมภายู่ใน

ด้้วยู่ตินเองของบริษ่ที่ฯ	ติามแบบฟื้อร์มของสำน่กงานคณ์ะกรรมการกำก่บหล่กที่ร่พึยู่์	และติลาด้หล่กที่ร่พึยู่์	(กลติ.)	ติามแนวที่าง

การควบคุม	COSO	และม่ความเห็นว่าโด้ยู่รวมบริษ่ที่ม่ระบบควบคุมภายู่ในที่่�เพึ่ยู่งพึอ	และม่ปีระสิที่ธิผ่ล

คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้้พึิจารณ์า	 และให้ความเห็นชอบติ่อแผ่นงานติรวจสอบภายู่ในระยู่ะกลาง	 3	 ปีี	 และแผ่นการติรวจสอบ

ภายู่ในปีระจำปีีที่่�จ่ด้ที่ำขึ�นติามฐานความเส่�ยู่ง	(Risk	–	Based	Audit	Approach)	

ติ่�งแติ่ปีี	2560	หน่วยู่งานติรวจสอบภายู่ในได้้ร่บการปีระเมินคุณ์ภาพึการปีฏิิบ่ติิงานติามมาติรฐานสากล	โด้ยู่ที่่มผ่่้ปีระเมินอิสระจาก

บริษ่ที่	 ด้่ลอยู่ท์ี่	 ที่่้ช	 ไชยู่ยู่ศ	 จำก่ด้	 ซึ่ึ�งผ่ลการปีระเมินออกมาโด้ยู่รวมเก่อบท่ี่�งหมด้ม่การปีฏิิบ่ติิสอด้คล้องก่บกรอบมาติรฐานการ

ปีฏิิบ่ติงิานติรวจสอบภายู่ในสากล	(IPPF)	คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้พ้ึจิารณ์าผ่ลการปีระเมนิตินเองของหนว่ยู่งานติรวจสอบภายู่ใน

ในการปีฏิบิต่ิติิามปีระมวลจรรยู่าบรรณ์	ความเปีน็อสิระของกจิกรรมติรวจสอบภายู่ใน	และมาติรฐานวชิาชพ่ึติรวจสอบภายู่ในปีระจำ

ปีี	 2564	 ซึ่ึ�งผ่ลออกมาม่การปีฏิิบ่ติิที่่�สอด้คล้องติามปีระมวลจรรยู่าบรรณ์	และมาติรฐานวิชาช่พึติรวจสอบภายู่ใน	คณ์ะกรรมการ

ติรวจสอบจึงม่ความเห็นว่าระบบงานติรวจสอบภายู่ในม่ความเปี็นอิสระ	และเหมาะสม
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ภายู่หล่งจากที่่�บริษ่ที่ฯ	 ได้้ร่บการร่บรองจากคณ์ะกรรมการแนวร่วมปีฎิบ่ติิของภาคเอกชนไที่ยู่ในการต่ิอติ้านทุี่จริติ	 และคอร์ร่ปีช่�น	

ติ่�งแติว่น่ที่่�	18	สงิหาคม	2560	โด้ยู่ใบรบ่รองด้ง่กลา่วจะมอ่ายู่	ุ3	ปี	ีนบ่จากวน่ที่่�มม่ติใิหก้ารรบ่รอง	บรษิท่ี่ฯ	ได้ใ้หค้วามสำคญ่่ด้า้นการ

กำก่บด้แ่ลการปีฏิบิต่ิติิามแนวที่างการติอ่ติา้นที่จุรติิ	และคอรร์ป่ีช่�น	ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมการติรวจสอบได้ร้บ่การรายู่งานผ่ลการกำกบ่ด้แ่ล

จากหน่วยู่งานกำก่บธุรกิจองค์กรอยู่่างสม�ำเสมอ	ในปีี	2563	บริษ่ที่ได้้จ่ด้ที่ำแบบปีระเมินตินเองสำหร่บยู่่�นร่บรองการติ่ออายูุ่	และนำ

เสนอผ่ลการปีระเมินตินเองต่ิอคณ์ะกรรมการติรวจสอบเป็ีนผ่่้สอบที่าน	 เพึ่�อยู่่นยู่่นผ่ลการปีระเมิน	 และลงนามโด้ยู่ปีระธานคณ์ะ

กรรมการติรวจสอบ	และปีระธานคณ์ะกรรมการบริษ่ที่ฯ	

บรษิท่ี่ได้ยู่้่�นแบบปีระเมนิตินเองใหก้บ่คณ์ะกรรมการแนวรว่มปีฏิบิต่ิขิองภาคเอกชนไที่ยู่ในการติอ่ติา้นที่จุรติิเพึ่�อพึจิารณ์า	ซึ่ึ�งได้ม้ม่ติิ

ให้การร่บรองการติ่ออายูุ่ในว่นที่่�	30	ก่นยู่ายู่น	2563	ซึ่ึ�งจะม่อายูุ่	3	ปีี		น่บจากว่นที่่�ม่มติิให้การร่บรอง

ระบับัการบัริหารความเส่�ยง:	คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้้พึิจารณ์าสอบที่านแผ่นการบริหารความเส่�ยู่ง	และรายู่งานผ่ลการบริหาร

ความเส่�ยู่งของฝั่ายู่จ่ด้การในระหว่างปีี	2564	ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมการติรวจสอบม่ความเห็นว่าบริษ่ที่ม่ระบบบริหารความเส่�ยู่งที่่�เหมาะสม

การปฏิิบััติตามกฎหมายว่าด้้วยหลักทุรัพย์ และตลาด้หลักทุรัพย์ ข้้อกำาหนด้ข้องตลาด้หลักทุรัพย์ และกฎหมายทุ่�เก่�ยวข้้องกับั

ธรุกจิข้องบัริษัทัุ:	คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้ส้อบที่านการปีฏิบิต่ิติิามกฎหมายู่ว่าด้ว้ยู่หลก่ที่ร่พึย์ู่	และติลาด้หลก่ที่ร่พึย์ู่	ขอ้กำหนด้

ของติลาด้หลก่ที่รพ่ึยู่แ์หง่ปีระเที่ศไที่ยู่	ปีระกาศ	และกฎหมายู่	กฎระเบยู่่บติา่งๆ	ของธนาคารแหง่ปีระเที่ศไที่ยู่ท่ี่�เก่�ยู่วขอ้งกบ่ธรุกจิของ

บรษิท่ี่	และได้ส้อบที่านรายู่งานการกำก่บด้แ่ลการปีฏิบิต่ิติิามของฝัา่ยู่จด่้การอยู่า่งสม�ำเสมอ	ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมการติรวจสอบมค่วามเหน็

ว่าบริษ่ที่ม่การปีฏิิบ่ติิที่่�สอด้คล้องก่บข้อกำหนด้	และกฎหมายู่ที่่�เก่�ยู่วข้อง

รายการทุ่�อาจม่ความขั้ด้แย้งทุางผลประโยชน์:	 คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้้พิึจารณ์ารายู่การที่่�เก่�ยู่วโยู่งก่น	 และรายู่การที่่�อาจม่

ความขด่้แยู้่งที่างผ่ลปีระโยู่ชน์ให้เป็ีนไปีติามกฎหมายู่	และข้อกำหนด้ของติลาด้หลก่ที่รพ่ึย์ู่แห่งปีระเที่ศไที่ยู่	(ติลที่.)	เปีน็ปีระจำสม�ำเสมอ	

ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมการติรวจสอบมค่วามเห็นวา่รายู่การที่่�เก่�ยู่วโยู่งกน่ที่่�ได้พิ้ึจารณ์าน่�น	เปีน็รายู่การที่่�เข้าขา่ยู่เปีน็ธรุกจิปีกติทิี่่�มเ่ง่�อนไขการ

ค้าที่่�วไปี	ม่ความสมเหติุสมผ่ล	และเปี็นปีระโยู่ชน์ติ่อบริษ่ที่

ความเหน็ และข้อ้สงัเกตโด้ยรวมจากการปฏิิบััตหินา้ทุ่�:	คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้ป้ีระเมนิผ่ลการปีฏิบิต่ิงิาน	และความร่บผ่ดิ้ชอบ

ตินเองติามแบบปีระเมนิติามขอ้แนะนำของสมาคมสง่เสรมิสถาบ่นกรรมการบรษิท่ี่ไที่ยู่	(IOD)	ปีระจำปีี	2564	เม่�อวน่ท่ี่�	11	พึฤศจกิายู่น	

2564	โด้ยู่ภาพึรวมผ่ลการปีฏิิบ่ติิงาน	และหน้าที่่�ร่บผ่ิด้ชอบติามที่่�กำหนด้ปีฏิิบ่ติิได้้อยู่่างเพึ่ยู่งพึอ	และครบถ้วนแล้ว

	 	 คณ์ะกรรมการติรวจสอบยู่่งได้้ปีฏิิบ่ติิภารกิจอ่�นๆ	ติามขอบเขติหน้าที่่�	ความร่บผ่ิด้ชอบของคณ์ะกรรมการติรวจสอบ	และ

ติามที่่�คณ์ะกรรมการบริษ่ที่มอบหมายู่	 และคณ์ะกรรมการติรวจสอบได้้ที่ำการรายู่งานสรุปีผ่ลการปีระชุมต่ิอคณ์ะกรรมการบริษ่ที่

อยู่่างสม�ำเสมอ

	 	 คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้้ปีระชุมหาร่อร่วมก่บผ่่้สอบบ่ญ่ช่บริษ่ที่	ด้่ลอยู่ที่์	ที่่้ช	ไชยู่ยู่ศ	จำก่ด้	โด้ยู่ไม่ม่ฝั่ายู่จ่ด้การ	จำนวน	

1	คร่�ง	 เพึ่�อขอความเห็นจากผ่่้สอบบ่ญ่ช่ในเร่�องการปีฏิิบ่ติิงาน	และการปีระสานงานร่วมก่บฝั่ายู่จ่ด้การที่่�เก่�ยู่วข้อง	คณ์ะกรรมการ

ติรวจสอบได้้พึิจารณ์า	และเห็นชอบให้เสนอบริษ่ที่	ด้่ลอยู่ที่์	ที่่้ช	ไชยู่ยู่ศ	จำก่ด้	เปี็นผ่่้สอบบ่ญ่ช่ของบริษ่ที่ปีระจำปีี	2564	พึร้อมค่า

ติอบแที่นรายู่ปีีติ่อคณ์ะกรรมการบริษ่ที่	เพึ่�อขออนุม่ติิติ่อที่่�ปีระชุมผ่่้ถ่อหุ้น

	 	 คณ์ะกรรมการติรวจสอบได้้ปีฏิิบ่ติิหน้าที่่�ด้้วยู่ความรอบคอบอยู่่างเปี็นอิสระ	เพ่ึ�อปีระโยู่ชน์ส่งสุด้ขององค์กร	โด้ยู่ไม่ม่

ข้อจำก่ด้ในการได้้ร่บข้อม่ล	ที่ร่พึยู่ากร	และความร่วมม่อจากบริษ่ที่แติ่อยู่่างใด้

ในนามคณ์ะกรรมการติรวจสอบ	

(นายู่วิที่ิติ	ส่จจพึงษ์)

ปีระธานคณ์ะกรรมการติรวจสอบ
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2539

ประวัติบร�ษัท

• กอตั�งบร�ษัท สยาม เอ แอนด ซ� จำกัด

• เร�ม่ตนการประกอบธุรกิจสินเช�อ่เพ��อผูบร�โภคดวยการใหบร�การสินเช�อ่เง�นผอน (Installment Loan Business)

2541 • เปดตัวเคร�่องหมายการคาจดทะเบียน “EASY BUY” 

2544 • ใหบร�การสินเช�่อเง�นสด (Personal Loan) ซ�่งเปนการใหสินเช�่อเง�นสดที่ไมมีประกัน ลูกคาสามารถนำไปใชจายตามวัตถุประสงคตางๆ  

• ทำการเปดสำนักงานสาขาในตางจังหวัดแหงแรกท่ี จังหวัด นครราชสีมา เพ��อใหบร�การสินเช�อ่เพ��อผูบร�โภคแกลูกคาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2545 • เพ��มทุนจดทะเบียนจาก 120 ลานบาทเปน 140 ลานบาท โดยจำหนายใหกับผูถือหุนเดิม

2546 • เพ��มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท โดยจำหนายใหกับผูถือหุนเดิม 

2548 • ทำการแปรสภาพเปนบร�ษัทมหาชนจำกัด พรอมทั�งเปลี่ยนช�่อ เปน บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน) 

• บร�ษัทอยูภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

2549 • ใหบร�การสินเช� ่อเง�นสดรูปแบบใหมเปนสินเช� ่อเง�นสดหมุนเว�ยน ช� ่อผลิตภัณฑ บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส (Umay+) ภายใตแนวคิด  

 “ช�ว�ตจัดการไดมากข�้น”

2550 • เปดบร�การเบิกถอนเง�นสดดวนผานเคร�อขายตู ATM ของธนาคารพาณิชย เพ��ออำนวยความสะดวกแกลูกคาสินเช�่อเง�นสดหมุนเว�ยน

2554 • เพ��มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท โดยจำหนายใหกับผูถือหุนเดิม

• เปดใหบร�การสินเช� ่อเง�นสดหมุนเว�ยนผาน บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส พร�เมียร (Umay+ Premier) โดยเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดประจำ 

 ตั�งแตระดับกลางข�้นไป

2555 • บร�ษัทฯ ไดรับการประกาศอันดับความนาเช�่อถือองคกรเปน BBB+/ Stable จากบร�ษัท ทร�ส เรทติ�ง จำกัด

• บร�ษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวใหประกอบธุรกิจบร�การใหสินเช�่อสวนบุคคลภายใตการกำกับสำหรับผูประกอบธุรกิจ 

 ที่ไมใชสถาบันการเง�น โดยเปนไปตามเง�่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

• เพ��มทุนจดทะเบียนเปน 3,900 ลานบาท โดยจำหนายใหกับผูถือหุนเดิม

2556 • บร�ษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคา บัตรกดเง�นสดยูเมะพลัส (Umay+) ครบหนึ่งลานรายทั�วประเทศ

2558 • เพ��มทุนจดทะเบียนเปน 4,500 ลานบาท โดยจำหนายใหกับผูถือหุนเดิม

• บร�ษัท ฟ�ทช เรทติ�งส (ประเทศไทย) จำกัด (“ฟ�ทช เรทติ�งส”) ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบร�ษัทฯ ท่ี AA(tha) แนวโนมอันดับ 

 เครดิตมีเสถียรภาพ

2559 • ฟ�ทช เรทติ�งส ไดปรับเพ��มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบร�ษัทฯ เปน AA+(tha) แนวโนมอันดับเครดิตเปนลบ

2560 • ฟ�ทช เรทติ�งส ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบร�ษัทฯ ท่ี AA+(tha) แนวโนมอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

• เพ��มทุนจดทะเบียนเปน 6,000 ลานบาท โดยจำหนายใหกับผูถือหุนเดิม

• บร�ษัทฯ ไดรับใบประกาศรับรองการเปนสมาช�กแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต จากโครงการแนวรวมปฏิบัติของ 

 ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (CAC)

2561 • บร�ษัทฯ มีการปรับโฉมเคร�อ่งหมายการคา ยูเมะพลัส (Umay+) ภายใตแนวคิด “บวกความสุขใหช�ว�ต”

2562 • ใหบร�การกดเง�นไมใชบัตร โดยลูกคาสามารถทำรายการผาน Umay+ Mobile Application และสแกน QR Code ที่ตู ATM ที่เลือกทำรายการ 

 เพ��อรับเง�นสด

2563 • เสร�มสรางความคลองตัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการใหบร�การดานอิเล็กทรอนิกส อาทิ การใหความยินยอมตรวจสอบขอมูลเครดิต 

 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสสำหรับลูกคาปจจุบัน (e-NCB), บร�การใบแจงยอดบัญช�อิเล็กทรอนิกส (e-Statement), หนังสือแจงขอมูลเครดิต 

 อิเล็กทรอนิกส (e-NCB Yearly Letter) รวมถึงใหบร�การบัตรกดเง�นสดเสมือนจร�ง (Virtual Card) สำหรับลูกคา

2564 • บร�ษัท อีซ�่ บาย จำกัด (มหาชน) ย�ายสำนักงานใหญ� มาที่ ชั�น 8-11 อาคาร รสาทู ถนนเพชรบุร� แขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร
• Umay+ Mobile Application มีผู�ใช�บร�การครบ 1 ล�านคน
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รู�จักกับบร�ษัทแม�

 บร�ษัท อาคอม จำกัด (“อาคอม”) เปนบร�ษัทแมและ

เปนผู ถือหุ นใหญของบร�ษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 71.00 

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) กอตั�งข� ้นในป 2521 

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโตเกียว หมวดท่ี 1 ในป 2539 

โดยดำเนินธุรกิจหลักทั�งสิ�น 4 ธุรกิจ ไดแก 

 (1) ธุรกิจใหสินเช�่อเง�นกูและบัตรเครดิต 

  (Loan and Credit Card Business) 

 (2) ธุรกิจค้ำประกัน 

  (Guarantee Business) 

 (3) ธุรกิจใหบร�การเกี่ยวเนื่องกับการใหสินเช�่อ 

  (Loan Servicing Business)

 (4) ธุรกิจดานการเง�นตางประเทศ 

  (Overseas Financial Business) 

 อาคอมไดรับการจัดอันดับใหเปนหน่ึงในบร�ษัทท่ีประกอบ

กิจการสินเช�่อเพ��อผูบร�โภคที่ไดรับการยอมรับและใหญที่สุด

แหงหน่ึงในประเทศญ่ีปุน  นอกจากน้ี ยังไดรับการยกยองใหเปน

บร�ษัทท่ีมีว�วัฒนาการมากท่ีสุดแหงหน่ึงในอุตสาหกรรมดังกลาว 

อาคอมเปนบร�ษัทแรกที่ร�เร�่มการใหบร�การตลอด 24 ชั�วโมง

ผานตูเบิกถอนเง�นสดอัตโนมัติ (ATM) เฉพาะจุดในป 2522 

และ ในป 2536 อาคอมเปนผูร�เร�ม่การใหบร�การการขอรับสินเช�อ่

อัตโนมัติผานเคร�่อง MUJINKUN  นอกจากนี้ ในป 2541 

อาคอมไดรับการอนุมัติใหเปนสมาช�กหลักของมาสเตอรการด 

อินเตอรเนชั�นแนล สงผลใหเปนบร�ษัทผูประกอบการสินเช�่อ

เพ��อผูบร�โภครายแรกในประเทศญ่ีปุน ท่ีไดรับใบอนุญาตใหบร�การ

บัตรเครดิตภายใตช�่อบัตรมาสเตอรการด

 ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (อางอิงงบการเง�นไตรมาสท่ี 3 

ปบัญช�สิ�นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) อาคอม มีสินทรัพย

รวม 1,181,740 ลานเยน หนี ้สินรวม 632,223 ลานเยน 

สวนของผูถือหุน 549,517 ลานเยน และมีกำไรสุทธิเทากับ 

49,432 ลานเยน  ทั�งน้ี อาคอมมี มิตซูบิช� ยูเอฟเจ ไฟแนนเช�ยล

กรุป อิงค (“MUFG”) เปนผูถือหุนใหญ ซ�ง่ถือหุนทางตรงและ

ทางออมในสัดสวนรอยละ 40.19 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

(ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) และ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

อาคอมไดรับการจัดอันดับความนาเช�อ่ถือของหุนกูระยะยาวจาก 

3 บร�ษัทจัดอันดับความนาเช�อ่ถือ ไดแก (1) ‘A-’ จาก Rating 

and Investment Information, INC (2) ‘A+’ จาก Japan 

Credit Rating Agency และ (3) ‘BBB+’ จาก Fitch 

Ratings ตามลำดับ (ที่มา: บร�ษัท อาคอม จำกัด) 

 บร�ษัท อาคอม จำกัด เปนผูร�เร�ม่และสนใจท่ีจะเขามาดำเนิน

ธุรกิจสินเช�อ่เพ��อผูบร�โภคในประเทศไทย ซ�ง่จากประสบการณ 

และความเช� ่ยวชาญของการดำเนินธุรกิจที ่คลายคลึงกัน

ในประเทศญี่ปุน ทำใหอาคอมไดรับความไววางใจจากกลุม

ผูรวมทุนใหเปนแกนนำในการบร�หารงานและการดำเนินงาน 
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การวิเคราะห์และคำาอธบิัายข้องฝ่่ายจดั้การ

คำาอธิบัายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด้ำาเนินงานปี 2564

	 จากสถานการณ์ก์ารแพึร่ระบาด้ของโรคติดิ้เช่�อไวรส่โคโรนา	2019	(“COVID-19”)	ที่่�ยู่ง่คงระบาด้อยู่่างต่ิอเน่�องต่ิ�งแต่ิปีลายู่

ปี	ี2562	จนถึงปัีจจุบน่	และการลด้เพึด้านอต่ิราด้อกเบ่�ยู่สำหรบ่สินเช่�อบต่ิรเครดิ้ติและสินเช่�อส่วนบุคคลติ่�งแต่ิวน่ที่่�	1	สิงหาคม	2563	

เปีน็ติน้มา	สถานการณ์ด์้ง่กลา่วยู่ง่คงสง่ผ่ลกระที่บติอ่สภาพึแวด้ลอ้มของการด้ำเนนิธรุกจิแมว้า่เศรษฐกจิไที่ยู่ที่ยู่อยู่ฟื้้�นติว่อยู่า่งติอ่

เน่�องจากแรงกระติุ้นการใช้จ่ายู่ของภาคร่ฐ	ติ่วเลขเศรษฐกิจในภาพึรวมท่ี่�เริ�มด้่ขึ�นอยู่่างไรก็ติามโด้ยู่ภาพึรวมพึอร์ติล่กหน่�ของ

บริษ่ที่ฯ	ชะลอติ่วลด้ลง	ซึ่ึ�งฝั่ายู่บริหารของบริษ่ที่ฯ	ได้้ติิด้ติามความค่บหน้าของสถานการณ์์ด้่งกล่าวอยู่่างติ่อเน่�องและปีระเมิน

ผ่ลกระที่บที่างการเงินเก่�ยู่วก่บม่ลค่าของสินที่ร่พึยู่์	ปีระมาณ์การหน่�สินและหน่�สินที่่�อาจจะเกิด้ขึ�นอยู่่างสม�ำเสมอ	 	

	 ที่่�ผ่่านมาบริษ่ที่ฯได้้ออกมาติรการให้ความช่วยู่เหล่อแก่ล่กค้าที่่�ได้้ร่บผ่ลกระที่บจากสถานการณ์์การแพึร่ระบาด้ของ	

COVID-19	 โด้ยู่การลด้อ่ติราด้อกเบ่�ยู่	 ยู่กเว้นค่าธรรมเน่ยู่มและค่าปีร่บ	 พ่ึกชำระค่างวด้ให้แก่ล่กหน่�สินเช่�อส่วนบุคคลและสินเช่�อ

ผ่่อนชำระ	รวมถงึเสนอปีรบ่โครงสรา้งหน่�ใหแ้กล่ก่หน่�	ติามมาติรการของธนาคารแหง่ปีระเที่ศไที่ยู่ในการใหค้วามชว่ยู่เหลอ่ล่กหน่�รายู่

ยู่่อยู่

ผลการด้ำาเนินงานทุ่�ผ่านมาข้องบัริษััทุฯ

รายได้้รวม

	 รายู่ได้้รวมของบริษ่ที่ฯ	ปีระกอบด้้วยู่รายู่ได้้หล่กจากการปีระกอบธุรกิจสินเช่�อเพึ่�อผ่่้บริโภค	และรายู่ได้้อ่�น	ซึ่ึ�งธุรกิจสินเช่�อ

เพึ่�อผ่่้บริโภคของบริษ่ที่ฯ	ปีระกอบด้้วยู่	สินเช่�อเงินสด้หมุนเว่ยู่น	และสินเช่�อผ่่อนชำระ

	 รายู่ได้้รวมของบริษ่ที่ฯ	ในปีี	2564	ปีร่บติ่วลด้ลงเปี็น	14,671.8	ล้านบาที่		จากจำนวน	15,102.1	ล้านบาที่	ในปีี	2563	หร่อ

คดิ้เปีน็อต่ิราการเติบิโติลด้ลง	2.8%(YoY)	จากปี	ี2563	โด้ยู่มส่าเหติหุลก่จากที่่�ธนาคารแหง่ปีระเที่ศไที่ยู่ออกปีระกาศปีรบ่เพึด้านการ

คิด้ด้อกเบ่�ยู่ของธุรกิจสินเช่�อบุคคลลด้ลงจาก	28%	เหล่อ	25%	ติ่�งแติ่ว่นที่่�	1	สิงหาคม	2563	เปี็นติ้นมา	รวมถึงรายู่ได้้ค่าธรรมเน่ยู่ม

ที่่�ลด้ลง	ซึ่ึ�งมาจากมาติรการที่่�บริษ่ที่ฯ	ให้ความช่วยู่เหล่อล่กค้าที่่�ได้้ร่บผ่ลกระที่บจาก	COVID-19	

สัด้ส่วนรายได้้รวมข้องบัริษััทุฯ ในช่วงปี 2563 ถึงปี 2564

((หหนน่ว่วยย  ::  ลล้า้านนบบาาทท))  

ปปี ี 22556633  ปปี ี 22556644  

จจำำนนววนน  
สสัดัดสส่ว่วนน  

((%%))  
จจำำนนววนน  

สสัดัดสส่ว่วนน  
((%%))  

รายได้จากสินเช่ือเงินสดหมุนเวียน* 13,650.1 90.4% 13,237.4 90.2% 

รายได้จากสินเช่ือผ่อนชำระ* 16.5 0.1% 18.7 0.1% 

รายได้อ่ืน 1,435.5 9.5% 1,415.7 9.6% 

รวมรายได้ 15,102.1 100.0% 14,671.8 100.0% 

หมายู่เหตุิ	*รายู่ได้้ท่ี่�บริษ่ที่ฯได้้ร่บจากการให้บริการสินเช่�อเงินสด้หมุนเว่ยู่นและสินเช่�อผ่่อนชำระปีระกอบด้้วยู่	ด้อกเบ่�ยู่ร่บจากเงินก่้ยู่่ม	(Interest	Received)	

	 ค่าธรรมเน่ยู่มการใช้วงเงิน	(Credit	Usage	Fee)	และค่าธรรมเน่ยู่มในการติิด้ติามที่วงถามหน่�	(Collection	Fee)
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	 จากการเปี็นผ่่้ปีระกอบธุรกิจสินเช่�อส่วนบุคคลมากกว่า	20	ปีี	บริษ่ที่ฯ	จึงม่ฐานสมาชิกล่กค้ามากกว่า	2	ล้านรายู่	รวมถึง

นโยู่บายู่ที่่�ยู่่งคงมุ่งเน้นการกล่�นกรองคุณ์ภาพึล่กค้าและร้านค้าสมาชิกอยู่่างเคร่งคร่ด้	และเพึิ�มความเข้มงวด้ในการพึิจารณ์าอนุม่ติิ

สินเช่�อ	 เพึ่�อร่กษาคุณ์ภาพึสินเช่�อของบริษ่ที่ฯ	 ให้อยู่่่ในเกณ์ฑู์ที่่�ด้่	ที่่�ยู่่งคงสามารถสร้างรายู่ได้้ด้อกเบ่�ยู่อยู่่างติ่อเน่�อง	 ในปีีที่่�ผ่่านมา

บริษ่ที่ฯ	ยู่่งคงสานติ่อกลยูุ่ที่ธ์ที่างธุรกิจในหลายู่ด้้านไม่ว่าจะเปี็น

	 1)		กลยูุ่ที่ธ์ช่องที่างออนไลน์บริษ่ที่ฯ	ได้้ส่งเสริมและพึ่ฒนาบริการให้ม่ความรวด้เร็ว	เพึ่�อความสะด้วกสบายู่และความ

พึึงพึอใจส่งสุด้ของล่กค้า	โด้ยู่มุ่งเน้นที่่�จะพึ่ฒนาปีระสิที่ธิภาพึของ	Umay+	Mobile	Application,	Umay+LINE	Connect	และ

เว็บไซึ่ต์ิ	www.umayplus.com	เพึ่�อให้ลก่ค้าสามารถที่ำรายู่การได้้ด้้วยู่ตินเอง	ในขณ์ะท่ี่�ยู่ง่คงเช่�อมต่ิอกบ่ช่องที่างต่ิางๆ	ของธนาคาร	

บริการออนไลน์จึงเปี็นช่องที่างที่่�ม่ศ่กยู่ภาพึที่่�จะด้ึงด้่ด้กลุ่มล่กค้าเปี้าหมายู่ใหม่

		 2)		การส่งเสริมการติลาด้อยู่่างติ่อเน่�อง	รวมถึงการเพึิ�มวงเงินสินเช่�อให้แก่ล่กหน่�ที่่�ม่คุณ์ภาพึด้่	ซึ่ึ�งอยู่่่ภายู่ใติ้เกณ์ฑู์การให้

วงเงินสินเช่�อของธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่

	 3)		การปีร่บปีรุงโมเด้ลระบบการวิเคราะห์สินเช่�อ	Scoring	Model	ให้ม่การวิเคราะห์ที่่�แม่นยู่ำมากขึ�น	เพึ่�อให้สอด้คล้องก่บ

พึฤติิกรรมของล่กค้าที่่�เปีล่�ยู่นแปีลงไปีจากผ่ลกระที่บของ	COVID-19	ซึ่ึ�งได้้เริ�มใช้ในเด้่อนธ่นวาคม	2563

รายได้้อื�น
	 นอกเหน่อจากรายู่ได้้จากธุรกิจหล่กติามท่ี่�กล่าวข้างติ้นแล้ว	 บริษ่ที่ฯ	ยู่่งม่รายู่ได้้อ่�นซึ่ึ�งปีระกอบไปีด้้วยู่	 รายู่ได้้จากหน่�ส่ญ่	

ร่บค่น	ด้อกเบ่�ยู่ซึ่ึ�งได้้ร่บจากเงินฝัากสถาบ่นการเงิน	เปี็นติ้น	

	 สำหร่บปีี	2563	ถึงปีี	2564	รายู่ได้้อ่�นของบริษ่ที่ฯ	ม่จำนวน	1,435.5	ล้านบาที่	และ	1,415.7	ล้านบาที่	ติามลำด้่บ

ตารางแสด้งรายการในรายได้้อื�นสำาหรับัปี 2563-ปี2564
 

หหนน่ว่วยย  ::  ลล้า้านนบบาาทท  ปปี ี 22556633  ปปี ี 22556644                    

รายได้จากหนีสู้ญรับคืน 1,318.4 1,292.8 

รายได้จากการดำเนินงานและอ่ืนๆ 117.1 122.9 

รรววมม  11,,443355..55  11,,441155..77  

	 แมใ้นชว่งสถานการณ์	์COVID	ที่่�กระที่บติอ่ความสามารถในการชำระหน่�ของลก่คา้ก็ติาม	โด้ยู่บรษิท่ี่ฯ	ยู่ง่คงสามารถจด่้เก็บ

หน่�ส่ญ่ร่บค่นอยู่่่ในระด้่บที่่�น่าพึอใจ		เน่�องจากบริษ่ที่ฯ	ได้้ม่การปีร่บแผ่นกลยูุ่ที่ธ์การจ่ด้เก็บหน่�เพึ่�อให้เข้าก่บสถานการณ์์ปีัจจุบ่น

อยู่่่เสมอ	 ไม่ว่าจะเปี็นการพึ่ฒนาเที่คโนโลยู่่ให้ที่่นสม่ยู่	 การวิเคราะห์ข้อม่ลจ่ด้เก็บหน่�ให้ม่ปีระสิที่ธิผ่ล	การจ่ด้อบรมกฎหมายู่ให้ก่บ

พึน่กงานสม�ำเสมอเพึ่�อให้สอด้คล้องก่บกฎเกณ์ฑู์	ข้อบ่งค่บที่่�เก่�ยู่วข้องภายู่ใติ้หน่วยู่งานกำก่บติ่างๆ	เปี็นติ้น	ส่งผ่ลให้การจ่ด้เก็บหน่�

ม่ปีระสิที่ธิภาพึอยู่่างติ่อเน่�อง

ค่าใช้จ่าย
	 ค่าใช้จ่ายู่หล่กของบริษ่ที่ฯ	ปีระกอบไปีด้้วยู่	ค่าใช้จ่ายู่ในการด้ำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายู่ในการบริหาร	หน่�ส่ญ่และผ่ลขาด้ทีุ่นด้้าน

เครด้ิติที่่�คาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นและติ้นทีุ่นที่างการเงิน	

ค่าใช้จ่ายในการด้ำาเนินงานและบัริหาร
	 สำหร่บปีี	2563	ถึงปีี	2564	บริษ่ที่ฯ	ม่ยู่อด้ค่าใช้จ่ายู่ในการด้ำเนินงานและบริหารเพึิ�มขึ�นเล็กน้อยู่จากจำนวน	3,825.9	ล้าน

บาที่	เปี็นจำนวน	3,841.8	ล้านบาที่	หร่อเพึิ�มขึ�นเล็กน้อยู่	0.4%	(YoY)	โด้ยู่สามารถแสด้งรายู่ละเอ่ยู่ด้	ได้้ด้่งน่�



047รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

     ปี 2563
% ของ

รายไดร้วม
     ปี 2564

% ของ

รายไดร้วม

อตัราเตบิโต 

(yoy)

คา่ใชจ่้ายพนักงาน 1,657.7        11.0% 1,693.7        11.5% 2.2%

คา่ใชจ่้ายทางการตลาด 214.1           1.4% 168.7           1.1% -21.2%

คา่นายหน้า 260.2           1.7% 288.9           2.0% 11.0%

คา่ภาษีธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ 535.0           3.5% 511.9           3.5% -4.3%

อื�นๆ 1,158.9        7.7% 1,178.6        8.0% 1.7%

รวมคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,825.9        25.3% 3,841.8        26.2% 0.4%

หน่วย : ลา้นบาท

	 จากติารางด้้านบน	ค่าใช้จ่ายู่ค่านายู่หน้าของการจ่ด้เก็บหน่�	 (Outsourcing	Agency	Collection)	 ท่ี่�เพิึ�มขึ�นในปีี	 2564	

ปีระมาณ์	29	ล้านบาที่	เม่�อเที่ยู่่บกบ่ปี	ี2563	ซึ่ึ�งสอด้คลอ้งกบ่รายู่ได้ห้น่�ส่ญ่รบ่คน่ที่่�ยู่ง่คงจด่้เกบ็ได้ด้้ก่วา่ที่่�คาด้การณ์์ไว	้	แมว้า่ในช่วง

สถานการณ์ก์ารระบาด้	COVID-19	กต็ิาม		ในขณ์ะที่่�คา่ใชจ้า่ยู่ที่างการติลาด้ลด้ลงปีระมาณ์	45	ลา้นบาที่	จากการงด้การที่ำกจิกรรม

ที่างการติลาด้	การโฆษณ์าหร่อการที่ำกิจกรรมปีระชาส่มพึ่นธ์ในช่วงล็อคด้าวน์ภายู่ในปีระเที่ศกลางปีี	2564	นอกจากน่�การเน้นการ

ที่ำการติลาด้ผ่่านช่องที่างออนไลน์ยู่่งช่วยู่ให้เกิด้การปีระหยู่่ด้ติ้นทีุ่นการด้ำเนินการ	

	 ในภาพึรวมสด่้สว่นของคา่ใชจ้า่ยู่ในการด้ำเนนิงานและบรหิารติอ่รายู่ได้ร้วม	ในปี	ี2564	อยู่่ท่ี่่�	26.2%	ปี	ี2563	เที่า่กบ่	25.3%	

อยู่า่งไรกต็ิามบรษิท่ี่ฯ	ยู่ง่คงมุง่เน้นนโยู่บายู่ลด้ต้ินที่นุการด้ำเนินงาน	ควบคมุคา่ใช้จา่ยู่พึร้อมปีร่บกระบวนการที่ำงานเพึิ�มปีระสิที่ธภิาพึ

อยู่่างติ่อเน่�อง

 หน่�สูญและผลข้าด้ทุุนด้้านเครด้ิตทุ่�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้�น
	 สำหร่บปีี	2564	หน่�ส่ญ่และผ่ลขาด้ทีุ่นด้้านเครด้ิติที่่�คาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นม่ม่ลค่าที่่�งสิ�น	4,880.6	ล้านบาที่	เพึิ�มขึ�น	7.4%	(YoY)	

เน่�องจากการติ่ด้หน่�ส่ญ่ส่งขึ�นจากผ่ลกระที่บจากมาติรการช่วยู่เหล่อล่กค้าพึ่กชำระหน่�	

 ต้นทุุนทุางการเงิน
	 ปีี	2564	บริษ่ที่ฯ	ม่ติ้นทีุ่นที่างการเงินจำนวน	404.8	ล้านบาที่	ลด้ลงจากปีี	2563	จำนวน	242.9	ล้านบาที่	หร่อคิด้เปี็นอ่ติรา

ลด้ลง	37.5%	โด้ยู่มผ่่ลมาจากจำนวนหน่�สนิที่่�มภ่าระด้อกเบ่�ยู่ลด้ลง	บรษิท่ี่ฯ	ยู่ง่คงด้ำเนนิแผ่นการชำระคน่หน่�หุน้ก่แ้ละเงนิก่ยู้่ม่สถาบน่

การเงนิระยู่ะยู่าวที่่�ปีฏิิบต่ิมิาอยู่า่งติอ่เน่�องเริ�มติ่�งแติป่ี	ี2561	โด้ยู่ในปี	ี2564	บรษิท่ี่ฯ	ชำระคน่เงนิติน้ที่่�เปีน็หน่�สนิระยู่ะยู่าวที่่�ครบกำหนด้

ชำระรวมที่่�งสิ�นมากกว่า	 7,500	 ล้านบาที่และที่ด้แที่นด้้วยู่หุ้นก่้และเงินก่้ยู่่มระยู่ะยู่าวจากสถาบ่นการเงินด้้วยู่อ่ติราด้อกเบ่�ยู่ที่่�ติ�ำกว่า

และจำนวนที่่�ลด้ลง	 เน่�องจากบริษ่ที่ฯ	ม่กระแสเงินสด้จากการด้ำเนินงานเพ่ึยู่งพึอท่ี่�จะชำระค่นเงินก้่และรองร่บการขยู่ายู่ติ่วของสิน

เช่�อล่กหน่�	จึงที่ำให้บริษ่ที่ฯสามารถปีระหยู่่ด้ติ้นทีุ่นที่างการเงินได้้ม่ปีระสิที่ธิภาพึมากขึ�น

 

     ปี 2563
% ของ

รายไดร้วม
     ปี 2564

% ของ
รายไดร้วม

อตัราเติบโต 
(yoy)

คา่ใชจ่้ายพนกังาน 1,657.7        11.0% 1,693.7        11.5% 2.2%
คา่ใชจ่้ายทางการตลาด 214.1           1.4% 168.7           1.1% -21.2%
คา่นายหน้า 260.2           1.7% 288.9           2.0% 11.0%
คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 535.0           3.5% 511.9           3.5% -4.3%
อ่ืนๆ 1,158.9        7.7% 1,178.6        8.0% 1.7%
รวมคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,825.9        25.3% 3,841.8        26.2% 0.4%

หน่วย : ลา้นบาท

 
 

หน่วย : ลา้นบาท      ปี 2563
% ของ

รายไดร้วม
     ปี 2564

% ของ
รายไดร้วม

อตัราเติบโต 
(yoy)

หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้รวม 4,543.0        30.1% 4,880.6        33.3% 7.4%
- หน้ีสูญ 3,667.9        24.3% 4,885.9        33.3% 33.2%
- ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 875.0 5.8% -5.4 0.0% -100.6%  
 

 

หน่วย : ลา้นบาท    ปี 2563    ปี 2564 ผลต่าง
อตัราเติบโต 

(yoy)
ตน้ทนุทางการเงิน (Finance Cost) 647.7                     404.8                     -242.9 -37.5%
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Debt bearing interest) 24,632.9                21,373.9                -3,259.0 -13.2%
อตัราดอกเบ้ียจ่าย (Average Cost of  Fund) (%) 2.5% 1.8%
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio) (เทา่) 10.9 15.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     ปี 2563
% ของ

รายไดร้วม
     ปี 2564

% ของ
รายไดร้วม

อตัราเติบโต 
(yoy)

คา่ใชจ่้ายพนกังาน 1,657.7        11.0% 1,693.7        11.5% 2.2%
คา่ใชจ่้ายทางการตลาด 214.1           1.4% 168.7           1.1% -21.2%
คา่นายหน้า 260.2           1.7% 288.9           2.0% 11.0%
คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 535.0           3.5% 511.9           3.5% -4.3%
อ่ืนๆ 1,158.9        7.7% 1,178.6        8.0% 1.7%
รวมคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,825.9        25.3% 3,841.8        26.2% 0.4%

หน่วย : ลา้นบาท

 
 

หน่วย : ลา้นบาท      ปี 2563
% ของ

รายไดร้วม
     ปี 2564

% ของ
รายไดร้วม

อตัราเติบโต 
(yoy)

หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้รวม 4,543.0        30.1% 4,880.6        33.3% 7.4%
- หน้ีสูญ 3,667.9        24.3% 4,885.9        33.3% 33.2%
- ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 875.0 5.8% -5.4 0.0% -100.6%  
 

 

หน่วย : ลา้นบาท    ปี 2563    ปี 2564 ผลต่าง
อตัราเติบโต 

(yoy)
ตน้ทนุทางการเงิน (Finance Cost) 647.7                     404.8                     -242.9 -37.5%
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Debt bearing interest) 24,632.9                21,373.9                -3,259.0 -13.2%
อตัราดอกเบ้ียจ่าย (Average Cost of  Fund) (%) 2.5% 1.8%
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio) (เทา่) 10.9 15.6  
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 กำาไรสุทุธิ 
	 บริษ่ที่ฯ	ยู่่งคงร่กษาความสามารถในการที่ำกำไรได้้อยู่่างด้่	โด้ยู่ม่อ่ติรากำไรสุที่ธิในปีี	2564	ในส่ด้ส่วนที่่�ส่งเที่่าก่บ	29.7%	

แม้ว่า	ผ่ลกำไรสุที่ธิของบริษ่ที่ฯ	ในปีี	2564	ปีร่บลด้ลงเหล่อ	4,351.1	ล้านบาที่	หร่อลด้ลง	9.3%	(YoY)	จากการลด้ลงของรายู่ได้้	

เน่�องจากผ่ลกระที่บจากการลด้เพึด้านอต่ิราด้อกเบ่�ยู่	3%	ติ่�งแต่ิเด้อ่นสิงหาคมปีี	2563	รวมถงึผ่ลกระที่บจากการแพึร่ระบาด้ของโควดิ้-19	

ที่ำให้ล่กหน่�ติ้องปีร่บเปีล่�ยู่นพึฤติิกรรมลด้ปีริมาณ์การใช้จ่ายู่ให้สอด้คล้องก่บสภาพึเศรษฐกิจที่่�เปีล่�ยู่นแปีลงไปีก็ติาม

 • อัตราส่วนแสด้งความสามารถในการทุำากำาไร

	 *รวมอ่ติราด้อกเบ่�ยู่ร่บ	ค่าธรรมเน่ยู่มการใช้สินเช่�อและค่าธรรมเน่ยู่มในการติิด้ติามที่วงถาม

	 แม้ว่าอ่ติราด้อกเบ่�ยู่และค่าธรรมเน่ยู่มร่บจะถ่กปีร่บลด้ลง	แติ่บริษ่ที่ฯ	ยู่่งคงสามารถควบคุมติ้นทุี่นที่างเงินได้้เปี็นอยู่่างด้่		

ด้ง่น่�นส่วนติา่งอต่ิราด้อกเบ่�ยู่และคา่ธรรมเนยู่่มรบ่สทุี่ธยิู่ง่คงอยู่่ใ่นระด้บ่ที่่�สง่เพึยู่่งพึอในการด้ำเนนิธรุกจิที่่�จะรองรบ่ติน้ที่นุคา่ใชจ้า่ยู่

ขายู่บริหารในการด้ำเนินธุรกิจ		หน่�ส่ญ่และความเส่�ยู่งของสินเช่�อที่่�ไม่ก่อให้เกิด้รายู่ได้้ที่่�อาจปีร่บติ่วส่งขึ�นได้้

 

  ปปี ี 22556633  ปปี ี 22556644        

กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 4,797.8 4,351.1 

อัตรากำไรสุทธิ (%) 31.8 29.7 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรับ (%)* 23.8 23 

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) 2.5 1.8 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรับสุทธิ (%) 21.3 21.3 

 

ปปรระะเเภภททธธุรุรกกิจิจ  
ปปี ี 22556633  ปปี ี 22556644    

ลล้า้านนบบาาทท  รร้อ้อยยลละะ  ลล้า้านนบบาาทท  รร้อ้อยยลละะ  

สินทรัพย์หมุนเวียน 53,133.0 96.7 52,582.4 95.9 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,821.3 3.3 2,234.1 4.1 

รรววมม  5544,,995544..33  110000..00  5544,,881166..55  110000..00  

ฐานะการเงิน
 
 สินทุรัพย์รวม
	 บรษิท่ี่ฯ	มส่นิที่รพ่ึยู่ร์วมในปี	ี2564	จำนวน	54,816.5	ล้านบาที่	ลด้ลงเม่�อเที่ยู่่บกบ่ปี	ี2563	ที่่�มสิ่นที่รพ่ึยู่ร์วมจำนวน	54,954.3	

ล้านบาที่	หร่อลด้ลง	-0.3%(YoY)	เน่�องด้้วยู่สถานการณ์์	COVID-19	เปี็นสาเหติุให้ล่กหน่�เพึิ�มความระม่ด้ระว่งการใช้จ่ายู่มากขึ�น

ตารางแสด้งสินทุรัพย์รวม     

	 ในปีี	2563	ปีี	2564	บริษ่ที่ฯ	ม่สินที่ร่พึยู่์หมุนเว่ยู่นจำนวน	53,133.0	ล้านบาที่และ	52,582.4	ล้านบาที่	ติามลำด้่บ	

ส่วนสินที่ร่พึยู่์ไม่หมุนเว่ยู่นเที่่าก่บ	1,821.3	ล้านบาที่	และ	2,234.1	ล้านบาที่	ติามลำด้่บ	
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• กกาารรววิเิเคครราาะะหห์ล์ลูกูกหหนนีี้เ้เงงินินใใหห้ก้กูู้้ยยืมืมตตาามมปปรระะเเภภททกกาารรจจัดัดชชัั้น้น  ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556633 

ลูกหนีต้ามสัญญา
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

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              1,400.0          2.4              
Stage 3 2,167.1          3.8              0.7 0.4              2,167.8          3.8              
ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมรวม 57,619.6       100.0         184.9 100.0         57,804.5       100.0         
หัก รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี -                 -             (8.4) (4.5) (8.4) (0.0)
หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (5,251.5) (9.1) (1.3) (0.7) (5,252.8) (9.1)
สุทธิ 52,368.1       90.9            175.2             94.8            52,543.3       90.9            

สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือผ่อนช าระ รวม

 

 

• กกาารรววิเิเคครราาะะหห์ล์ลูกูกหหนนีี้เ้เงงินินใใหห้ก้กูู้ย้ยืมืมตตาามมปปรระะเเภภททกกาารรจจัดัดชชัั้น้น  ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556644 

ลูกหนีต้ามสัญญา
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

Stage 1 53,690.4       94.0            196.7 99.4            53,887.1       94.1            
Stage 2 2,055.7          3.6              0.5 0.3              2,056.2          3.6              
Stage 3 1,345.7          2.4              0.6 0.3              1,346.3          2.3              
ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมรวม 57,091.8       100.0         197.8 100.0         57,289.6       100.0         
หัก รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี -                 -             (6.7) (3.4) (6.7) (0.0)
หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (5,281.1) (9.2) (1.2) (0.6) (5,282.3) (9.2)
สุทธิ 51,810.7       90.8            189.8             96.0            52,000.5       90.8            

สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือผ่อนช าระ รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 โด้ยู่ม่รายู่ละเอ่ยู่ด้ของสินที่ร่พึยู่์ที่่�สำค่ญ่ของบริษ่ที่ฯ	ด้่งน่�

 ลูกหน่�เงินให้กู้ยืม   
	 บริษ่ที่ฯ	ม่ยู่อด้ล่กหน่�เงินให้ก่้ยู่่มสุที่ธิในปีี	2563	จำนวน	52,543.3	ล้านบาที่	และ	ปีี	2564	จำนวน	52,000.5	ล้านบาที่	หร่อ

คิด้เปี็นอ่ติราการเติิบโติลด้ลง	1.0%	

	 โด้ยู่ยู่อด้ล่กหน่�เงินให้ก่้ยู่่มสุที่ธิน่�นคำนวณ์มาจากยู่อด้ล่กหน่�คงค้างติามส่ญ่ญ่า	ห่กด้้วยู่รายู่ได้้ด้อกเบ่�ยู่รอติ่ด้บ่ญ่ช่และ	

ค่าเผ่่�อผ่ลขาด้ทีุ่นด้้านเครด้ิติที่่�คาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น

• กกาารรววิเิเคครราาะะหห์ล์ลูกูกหหนนีี้เ้เงงินินใใหห้ก้กูู้้ยยืมืมตตาามมปปรระะเเภภททกกาารรจจัดัดชชัั้น้น  ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556633 

ลูกหนีต้ามสัญญา
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

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              1,400.0          2.4              
Stage 3 2,167.1          3.8              0.7 0.4              2,167.8          3.8              
ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมรวม 57,619.6       100.0         184.9 100.0         57,804.5       100.0         
หัก รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี -                 -             (8.4) (4.5) (8.4) (0.0)
หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (5,251.5) (9.1) (1.3) (0.7) (5,252.8) (9.1)
สุทธิ 52,368.1       90.9            175.2             94.8            52,543.3       90.9            

สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือผ่อนช าระ รวม

 

 

• กกาารรววิเิเคครราาะะหห์ล์ลูกูกหหนนีี้เ้เงงินินใใหห้ก้กูู้ย้ยืมืมตตาามมปปรระะเเภภททกกาารรจจัดัดชชัั้น้น  ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556644 

ลูกหนีต้ามสัญญา
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

Stage 1 53,690.4       94.0            196.7 99.4            53,887.1       94.1            
Stage 2 2,055.7          3.6              0.5 0.3              2,056.2          3.6              
Stage 3 1,345.7          2.4              0.6 0.3              1,346.3          2.3              
ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมรวม 57,091.8       100.0         197.8 100.0         57,289.6       100.0         
หัก รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี -                 -             (6.7) (3.4) (6.7) (0.0)
หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (5,281.1) (9.2) (1.2) (0.6) (5,282.3) (9.2)
สุทธิ 51,810.7       90.8            189.8             96.0            52,000.5       90.8            

สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือผ่อนช าระ รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 บริษ่ที่ฯ	 ม่ล่กหน่�เงินให้ก่้ยู่่มแบ่งเปี็นล่กหน่�เงินให้ก่้ยู่่มติามส่ญ่ญ่าสินเช่�อเงินสด้หมุนเว่ยู่น	 และล่กหน่�เงินให้ก่้ยู่่มติาม

ส่ญ่ญ่าสินเช่�อผ่่อนชำระ	ซึ่ึ�งจะเห็นได้้ว่า	บริษ่ที่ฯ	ม่ยู่อด้ล่กหน่�เงินให้ก่้ยู่่มจากธุรกิจสินเช่�อเงินสด้หมุนเว่ยู่นเปี็นเก่อบท่ี่�งหมด้ของ

ธุรกิจสินเช่�อของบริษ่ที่ฯ

	 โด้ยู่ภาพึรวมล่กหน่�ของบริษ่ที่ฯ	ในปีี	2563	และ	ปีี	2564	ถ่กจ่ด้ช่�นใน	Stage	1	ในระด้่บ	93.8%	และ	94.1%	ติามลำด้่บ	

แสด้งให้เห็นคุณ์ภาพึสินเช่�อของล่กค้าบริษ่ที่ฯ	 ที่่�ยู่่งคงคุณ์ภาพึด้่อยู่่างติ่อเน่�องแม้ในภาวะที่่�ได้้ร่บผ่ลกระที่บจากสถานการณ์	์

COVID-19	ก็ติาม
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• กกาารรเเปปลลีี่ย่ยนนแแปปลลงงคค่า่าเเผผืื่อ่อผผลลขขาาดดททุนุนดด้า้านนเเคครรดดิิตตททีี่ค่คาาดดวว่า่าจจะะเเกกิดิดขขึึ้น้น  ณณ  ววัันนททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556633 
 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ใน 12 เดือน

ข้างหน้า

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงนิ
 - ไม่มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงนิ
 - มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต
(ช้ันที่ 1) (ช้ันที่ 2) (ช้ันที่ 3)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                                  -                                    -                                    -                   3,523.3                 3,523.3
ผลกระทบจากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั 2,440.2 740.5 1,118.8 (3,523.3) 776.3
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,440.2 740.5 1,118.8                         -   4,299.5
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (733.9) (1864.5) 2,598.4                         -                            -   
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีเกิดข้ึนหรือซ้ือมา 228.0                                  -                                    -                           -                      228.0
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา่คา่เผ่ือผลขาดทนุใหม่ 780.2 1,954.7 867.1                         -                   3,602.0
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (56.8) (5.3) (2.6)                         -    (64.8)
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (31.3) (43.4) (2,737.2)                         -    (2811.9)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,626.4 782.0 1,844.5                         -   5,252.8

ค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ

(หน่วย: ลา้นบาท)

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้

รวม

 

 

• กกาารรเเปปลลีี่ย่ยนนแแปปลลงงคค่า่าเเผผืื่อ่อผผลลขขาาดดททุนุนดด้า้านนเเคครรดดิิตตททีี่ค่คาาดดวว่า่าจจะะเเกกิิดดขขึึ้น้น  ณณ  ววัันนททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556644 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ใน 12 เดือน

ข้างหน้า 

(ช้ันที่ 1)

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงนิ
 - ไม่มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต
(ช้ันที่ 2)

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงนิ
 - มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต
(ช้ันที่ 3)

รวม

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,626.4 782.0 1,844.5 5,252.8
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (1,090.7) (1,385.6) 2,476.3                         -   
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีเกิดข้ึนหรือซ้ือมา 161.7                                  -                                    -   161.7
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา่คา่เผ่ือผลขาดทนุใหม่ 1,053.3 2,251.2 508.8 3,813.3
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (54.1) (5.3) (1.8) (61.2)
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (50.4) (119.7) (3,714.2) (3,884.3)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,646.2 1,522.6 1,113.6 5,282.4

(หน่วย: ลา้นบาท)

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้

 
 

 

• กกาารรเเปปลลีี่ย่ยนนแแปปลลงงคค่า่าเเผผืื่อ่อผผลลขขาาดดททุนุนดด้า้านนเเคครรดดิิตตททีี่ค่คาาดดวว่า่าจจะะเเกกิดิดขขึึ้น้น  ณณ  ววัันนททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556633 
 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ใน 12 เดือน

ข้างหน้า

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงนิ
 - ไม่มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงนิ
 - มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต
(ช้ันที่ 1) (ช้ันที่ 2) (ช้ันที่ 3)

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                                  -                                    -                                    -                   3,523.3                 3,523.3
ผลกระทบจากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั 2,440.2 740.5 1,118.8 (3,523.3) 776.3
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,440.2 740.5 1,118.8                         -   4,299.5
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (733.9) (1864.5) 2,598.4                         -                            -   
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีเกิดข้ึนหรือซ้ือมา 228.0                                  -                                    -                           -                      228.0
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา่คา่เผ่ือผลขาดทนุใหม่ 780.2 1,954.7 867.1                         -                   3,602.0
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (56.8) (5.3) (2.6)                         -    (64.8)
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (31.3) (43.4) (2,737.2)                         -    (2811.9)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,626.4 782.0 1,844.5                         -   5,252.8

ค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ

(หน่วย: ลา้นบาท)

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้

รวม

 

 

• กกาารรเเปปลลีี่ย่ยนนแแปปลลงงคค่า่าเเผผืื่อ่อผผลลขขาาดดททุนุนดด้า้านนเเคครรดดิิตตททีี่ค่คาาดดวว่า่าจจะะเเกกิิดดขขึึ้น้น  ณณ  ววัันนททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556644 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ใน 12 เดือน

ข้างหน้า 

(ช้ันที่ 1)

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงนิ
 - ไม่มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต
(ช้ันที่ 2)

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงนิ
 - มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต
(ช้ันที่ 3)

รวม

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,626.4 782.0 1,844.5 5,252.8
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (1,090.7) (1,385.6) 2,476.3                         -   
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีเกิดข้ึนหรือซ้ือมา 161.7                                  -                                    -   161.7
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา่คา่เผ่ือผลขาดทนุใหม่ 1,053.3 2,251.2 508.8 3,813.3
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (54.1) (5.3) (1.8) (61.2)
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (50.4) (119.7) (3,714.2) (3,884.3)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,646.2 1,522.6 1,113.6 5,282.4

(หน่วย: ลา้นบาท)

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้
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	 ปีี	2564	การติ่�งค่าเผ่่�อผ่ลขาด้ทีุ่นด้้านเครด้ิติที่่�คาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นที่่�เพึิ�มขึ�นจากปีี	2563	เพึ่ยู่งเล็กน้อยู่	จำนวน	29.5	ล้าน

บาที่	หร่อคิด้เปี็นเพึิ�มขึ�น	0.6%	(YoY)	เที่่าน่�น

	 ในปีี	2564	บริษ่ที่ฯ	ยู่่งคงสานติ่อการด้ำเนินการและปีฏิิบ่ติิติามแนวที่างมาติรการช่วยู่เหล่อติามนโยู่บายู่ภาคร่ฐในการ

ให้ความช่วยู่เหล่อล่กหน่�ที่่�ได้้ร่บผ่ลกระที่บ	COVID-19	ไม่ให้เล่�อนช่�นเปี็น	NPL	เร็วเกินไปีติามแนวที่างของธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่		

โด้ยู่บริษ่ที่ฯ	 ให้ความช่วยู่เหล่อด้้วยู่การพ่ึกชำระหน่�เงินติ้นและด้อกเบ่�ยู่ล่กค้าเปี็นระยู่ะเวลา	 3	 เด้่อน	 ในปีี	 2563	 ติ่�งแติ่เด้่อน

พึฤษภาคมถึงเด้่อนกรกฎาคม	และในปีี	2564	ติ่�งแติ่เด้่อนสิงหาคมถึงเด้่อนพึฤศจิกายู่น	โด้ยู่ล่กหน่�ยู่่งคงถ่กจ่ด้ช่�นที่่�สถานะเด้ิม

 • ตราส่วนคุณ์ภาพสินทุรัพย์  
ปี 2563 ปี 2564  

NPL ต่อเงินให้สินเช่ือรวม (%) 3.8% 2.4%
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อเงินให้สินเช่ือรวม (%) 9.1% 9.2%
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ NPL (%) 242.3% 392.2%

 
  

  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินกูร้ะยะสั้น* 11,854.1      48.1             9,297.7        43.5             
เงินกูร้ะยะยาว 12,778.8      51.9             12,076.2      56.5             

24,632.9      100.0           21,373.9      100.0           

ปี 2563 ปี 2564

รวม
 

  
 
 
 
 
 
 

• กกาารรเเปปลลีี่ย่ยนนแแปปลลงงใในนหหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เกกิดิดจจาากกกกิจิจกกรรรรมมจจัดัดหหาาเเงงิินน  

หน่วย : ลา้นบาท
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงนิ

เงนิกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงนิ

หุ้นกู้ รวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,163.2 9,666.6 14,129.0 27,958.8

ผลกระทบจากการน า TFRS 9 มาใช ้เป็นคร้ังแรก - (196.6) (78.0) (274.6)

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,163.2 9,470.0 14,051.0 27,684.2

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสด
   เงินสดรับจากเงินกูย้ืม 37,967.0 2,200.0 1,500.0 41,667.0

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

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด
   ผลต่างจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ - 137.1 78.0 215.1

   คา่ธรรมเนียมในการออกหุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมรอตดับญัชี 0.5 0.7 4.7 5.8

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,648.6 8,490.2 11,494.0 24,632.9
  

 
  

	 ค่าเผ่่�อผ่ลขาด้ทีุ่นด้้านเครด้ิติที่่�คาด้ว่าจะเกิด้ขึ�นติ่อ	NPL	(NPL	Coverage	Ratio)	ยู่่งอยู่่่ในระด้่บที่่�ส่ง	เพึ่ยู่งพึอในของ

การต่ิ�งสำรองเพึ่�อรองร่บความเส่�ยู่งของหน่�	NPL	โด้ยู่ในปีี	2563	เที่่าก่บ	242.3%		และ	ปีี	2564	เที่่าก่บ	392.2%

ปี 2563 ปี 2564  

NPL ต่อเงินให้สินเช่ือรวม (%) 3.8% 2.4%
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อเงินให้สินเช่ือรวม (%) 9.1% 9.2%
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ NPL (%) 242.3% 392.2%

 
  

  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินกูร้ะยะสั้น* 11,854.1      48.1             9,297.7        43.5             
เงินกูร้ะยะยาว 12,778.8      51.9             12,076.2      56.5             

24,632.9      100.0           21,373.9      100.0           

ปี 2563 ปี 2564

รวม
 

  
 
 
 
 
 
 

• กกาารรเเปปลลีี่ย่ยนนแแปปลลงงใในนหหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เกกิดิดจจาากกกกิจิจกกรรรรมมจจัดัดหหาาเเงงิินน  

หน่วย : ลา้นบาท
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงนิ

เงนิกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงนิ

หุ้นกู้ รวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,163.2 9,666.6 14,129.0 27,958.8

ผลกระทบจากการน า TFRS 9 มาใช ้เป็นคร้ังแรก - (196.6) (78.0) (274.6)

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,163.2 9,470.0 14,051.0 27,684.2

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสด
   เงินสดรับจากเงินกูย้ืม 37,967.0 2,200.0 1,500.0 41,667.0

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

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด
   ผลต่างจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ - 137.1 78.0 215.1

   คา่ธรรมเนียมในการออกหุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมรอตดับญัชี 0.5 0.7 4.7 5.8

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,648.6 8,490.2 11,494.0 24,632.9
  

 
  

 
 หน่�สิน
	 ในปีี	2563	และปีี	2564	บริษ่ที่ฯ	ม่ยู่อด้หน่�สินรวมจำนวน	26,645.4	ล้านบาที่	ลด้ลงเปี็น	23,587.9	ล้านบาที่	ในปีี	2564	

คิด้เปี็นอ่ติราการลด้ลง	11.5%	(YoY)		

 
 หน่�สินทุ่�ม่ภาระด้อกเบ่ั�ย
	 บริษ่ที่ฯ	ใช้แหล่งเงินก่้ที่่�งระยู่ะส่�นและระยู่ะยู่าว	จากสถาบ่นการเงิน	ติ่�วแลกเงิน	และหุ้นก่้	ณ์.	สิ�นปีี	2564	ส่ด้ส่วนเงินก่้

ยู่่มระยู่ะส่�นติ่อเงินก่้ยู่่มระยู่ะยู่าว	ม่อ่ติรา	43.5%	ติ่อ	56.5%	รายู่ละเอ่ยู่ด้เงินก่้ยู่่ม	ด้่งติารางด้้านล่างน่�

  *	รวมเงินก่้ยู่่มระยู่ะยู่าวและหุ้นก่้ที่่�ถึงกำหนด้ชำระภายู่ในหนึ�งปีี

                 

 หน้ี้�สิินี้ท้ี่�มี้ภาระดอกเบี้้�ยหากรวมีถึึงหนี้้�สิินี้ตามีสัิญญาเช่่า ณ ปีี 2563 ม้ีจำำานี้วนี้หน้ี้�สิินี้ท้ี่�มี้ภาระดอกเบี้้�ยรวมี 24,850.5 
ล้้านี้บี้าที่ แล้ะ ปีี 2564 เปี็นี้จำำานี้วนี้ 22,038.9 ล้้านี้บี้าที่ (TFRS9)
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ปี 2563 ปี 2564  

NPL ต่อเงินให้สินเช่ือรวม (%) 3.8% 2.4%
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อเงินให้สินเช่ือรวม (%) 9.1% 9.2%
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ NPL (%) 242.3% 392.2%

 
  

  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินกูร้ะยะสั้น* 11,854.1      48.1             9,297.7        43.5             
เงินกูร้ะยะยาว 12,778.8      51.9             12,076.2      56.5             

24,632.9      100.0           21,373.9      100.0           

ปี 2563 ปี 2564

รวม
 

  
 
 
 
 
 
 

• กกาารรเเปปลลีี่ย่ยนนแแปปลลงงใในนหหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เกกิดิดจจาากกกกิจิจกกรรรรมมจจัดัดหหาาเเงงิินน  

หน่วย : ลา้นบาท
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงนิ

เงนิกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงนิ

หุ้นกู้ รวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,163.2 9,666.6 14,129.0 27,958.8

ผลกระทบจากการน า TFRS 9 มาใช ้เป็นคร้ังแรก - (196.6) (78.0) (274.6)

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,163.2 9,470.0 14,051.0 27,684.2

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสด
   เงินสดรับจากเงินกูย้ืม 37,967.0 2,200.0 1,500.0 41,667.0

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

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด
   ผลต่างจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ - 137.1 78.0 215.1

   คา่ธรรมเนียมในการออกหุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมรอตดับญัชี 0.5 0.7 4.7 5.8

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,648.6 8,490.2 11,494.0 24,632.9
  

 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,648.6 8,490.2 11,494.0 24,632.9
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสด
เงินสดรับ 52,318.5 2,400.0 3,500.0 58,218.5
เงินสดจ่าย (53,968.5) (3,565.6) (4,000.0) (61,534.1)
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด

ผลต่างจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ - 59.5 - 59.5
คา่ธรรมเนียมในการออกหุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมรอตดับญัชี (0.4) (1.9) (0.5) (2.8)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,998.2 7,382.2 10,993.5 21,373.9

หน่วย : ลา้นบาท
เงนิกู้ระยะส้ันจาก
สถาบันการเงนิ

เงนิกู้ระยะยาว
จากสถาบัน

หุ้นกู้ รวม

 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท ปี 2563  ปี 2564
ส่วนของผูถื้อหุ้น 28,308.8      31,228.6      
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 6,000.0        6,000.0        
ก าไรสะสม 22,308.8      25,228.6      
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.94 0.76

 
  

 

 

 
 

	 ในปีี	2564	เงินก่้ยู่่มที่่�ม่ภาระด้อกเบ่�ยู่ของบริษ่ที่ฯ	ลด้ลง	จำนวน	3,259.0	ล้านบาที่	หร่อคิด้เปี็นอ่ติราลด้ลง	13.2%	(YoY)	

โด้ยู่มป่ีจัจยู่่ส่วนหนึ�งจากการชำระคน่หน่�เงินติน้ของหุ้นก่แ้ละเงนิก่ยู้่ม่สถาบน่การเงนิระยู่ะยู่าวมล่คา่รวมมากกวา่ก่ยู้่ม่เงนิจำนวนใหม่		

นอกจากน่�	 บริษ่ที่ฯ	 ยู่่งคงมุ่งเน้นการบริหารเงินสด้รายู่ว่น	 (Daily	 cash	management)	 ให้ม่ปีระสิที่ธิภาพึ	 เพึ่�อลด้ปีริมาณ์

เงินสด้ส่วนเกินลง

	 ในกรณ์่หากบริษ่ที่ฯ	ม่การเข้าที่ำธุรกรรมก่้ยู่่มเงินระยู่ะยู่าวท่ี่�เปี็นสกุลเงินติราติ่างปีระเที่ศ	และ/หร่ออ่ติราด้อกเบ่�ยู่ลอยู่ติ่ว	

บริษ่ที่ฯ	ยู่่งคงยึู่ด้นโยู่บายู่การใช้เคร่�องม่อที่างการเงินที่่�เปี็นติราสารอนุพึ่นธ์ที่างการเงิน	ไม่ว่าจะเปี็นส่ญ่ญ่าแลกเปีล่�ยู่นสกุลเงิน

ติราติ่างปีระเที่ศและอ่ติราด้อกเบ่�ยู่	(Cross	Currency	Swap	Agreement)	และส่ญ่ญ่าแลกเปีล่�ยู่นอ่ติราด้อกเบ่�ยู่	(Interest	

Rate	Swap	Agreement)	เพ่ึ�อปี้องก่นความเส่�ยู่งที่่�งจำนวนของหน่�สินที่างการเงินท่ี่�เกิด้จากความผ่่นผ่วนของอ่ติราแลกเปีล่�ยู่น

เงินติราติ่างปีระเที่ศและด้อกเบ่�ยู่ลอยู่ติ่ว

	 ในการเข้าที่ำส่ญ่ญ่าเงินก่้ยู่่มและการออกและเสนอขายู่ติราสารหน่�ท่ี่�ผ่่านมาไม่ม่ข้อกำหนด้ให้บริษ่ที่ฯ	ติ้องด้ำรงอ่ติราส่วน

ที่างการเงินแติ่อยู่่างใด้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,648.6 8,490.2 11,494.0 24,632.9
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสด
เงินสดรับ 52,318.5 2,400.0 3,500.0 58,218.5
เงินสดจ่าย (53,968.5) (3,565.6) (4,000.0) (61,534.1)
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด

ผลต่างจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ - 59.5 - 59.5
คา่ธรรมเนียมในการออกหุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมรอตดับญัชี (0.4) (1.9) (0.5) (2.8)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,998.2 7,382.2 10,993.5 21,373.9

หน่วย : ลา้นบาท
เงนิกู้ระยะส้ันจาก
สถาบันการเงนิ

เงนิกู้ระยะยาว
จากสถาบัน

หุ้นกู้ รวม

 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท ปี 2563  ปี 2564
ส่วนของผูถื้อหุ้น 28,308.8      31,228.6      
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 6,000.0        6,000.0        
ก าไรสะสม 22,308.8      25,228.6      
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.94 0.76

 
  

 

 

 
 

 กระแสเงินสด้ในการหมุนเวียน
	 แหล่งที่่�มาของกระแสเงินสด้หล่กในธุรกิจของบริษ่ที่ฯ	มาจากเงินสด้ร่บจากการชำระหน่�ติามงวด้ชำระของล่กค้าและการ

ก่้ยู่่มจากสถาบ่นการเงินและการออกหุ้นก่้	 ซึ่ึ�งบริษ่ที่ฯ	 ได้้ใช้กระแสเงินสด้ที่่�ได้้มาด้่งกล่าวในการชำระค่นเงินก่้ยู่่มและค่าใช้จ่ายู่

ที่างการเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายู่ในการด้ำเนินงานและบริหารติ่างๆ		

	 ในปีี	2563	เงินสด้สุที่ธิที่่�ได้้มาจากกิจกรรมติ่างๆ	 เพึิ�มขึ�นจำนวน	131.7	ล้านบาที่	และในปีี	2564	เพึิ�มขึ�นจำนวน	35.6	

ล้านบาที่	ติามลำด้่บ

	 อยู่่างไรก็ติามบริษ่ที่ฯ	 ปีระกอบกิจการโด้ยู่ได้้ร่บใบอนุญ่าติในการปีระกอบธุรกิจของคนติ่างด้้าวภายู่ใติ้การกำก่บด้่แล

โด้ยู่กระที่รวงพึาณิ์ชยู่์	โด้ยู่กำหนด้ให้บริษ่ที่ฯ	ติ้องด้ำรงอ่ติราส่วนเงินก่้ยู่่มติ่อทีุ่นจด้ที่ะเบ่ยู่นที่่�ไม่เกิน	7	เที่่า	ที่่�งน่�	อ่ติราส่วนเงิน

ก่้ติ่อทีุ่นจด้ที่ะเบ่ยู่น	ณ์	ว่นที่่�	31	ธ่นวาคม	2564	อยู่่่ที่่�	3.56	เที่่า	โด้ยู่ที่่�ผ่่านมาบริษ่ที่ฯ	ม่การติิด้ติามควบคุมรวมถึงการวางแผ่น

การก่้เงินในอนาคติ	เพ่ึ�อไม่ให้การก่้เงินเกินส่ด้ส่วนติามที่่�กฎหมายู่กำหนด้มาโด้ยู่ติลอด้

 ส่วนข้องผู้ถือหุ้น
	 ส่วนของผ่่้ถ่อหุ้นในปีี	2564	เพึิ�มขึ�นเปี็น	31,228.6	ล้านบาที่	จาก	28,308.8	ล้านบาที่	ในปีี	2563	หร่อเติิบโติ	10.3%	

(YoY)	 	 โด้ยู่	ณ์	 31	 ธ่นวาคม	 2564	 บริษ่ที่ฯ	 ม่ทุี่นจด้ที่ะเบ่ยู่นและชำระแล้วเที่่าก่บ	 6,000.0	 ล้านบาที่	 และม่กำไรสะสมเที่่าก่บ	

25,228.6	ล้านบาที่	อ่ติราส่วนหน่�สินติ่อส่วนของผ่่้ถ่อหุ้นในปีี	2563	เที่่าก่บ	0.94	เที่่า	ลด้ลงเปี็น	0.76	เที่่าในปีี	2564	โด้ยู่อ่ติราส่วน

หน่�สินติ่อส่วนของผ่่้ถ่อหุ้นม่แนวโน้มลด้ลงอยู่่างติ่อเน่�องจากผ่ลการด้ำเนินงานที่่�ด้่
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	 คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยู่งได้้วิเคราะห์	และจำแนกปีัจจ่ยู่ความเส่�ยู่งที่่�งจากปีัจจ่ยู่ภายู่นอกและปีัจจ่ยู่ภายู่ในท่ี่�อาจเกิด้ขึ�น

และส่งผ่ลกระที่บติ่อการด้ำเนินธุรกิจของบริษ่ที่ฯ	เพึ่�อบริหารความเส่�ยู่งอยู่่างม่ปีระสิที่ธิภาพึ	โด้ยู่สรุปีได้้ด้่งน่�

ปัจจยัความเส่�ยง 2564 

1. ความเสี่่�ยงจากการสูี่ญเสี่่ยโอกาสี่ในการได้้เปร่ยบทางการ

แข่่งขั่น

	 การแข่งข่นในธุรกิจสินเช่�อส่วนบุคคลระหว่างธนาคาร

พึาณ์ิชยู่์	 สถาบ่นการเงิน	 และผ่่้ให้บริการที่่�มิใช่สถาบ่นการเงิน	

ส่งผ่ลติ่อการวางแผ่นกลยุู่ที่ธ์และความสามารถในการแข่งข่น	

โด้ยู่เฉพึาะอยู่่างยู่ิ�งด้้านการบริโภคและการติลาด้	ด้่งน่�นบริษ่ที่ฯ	

จำเปี็นติ้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อม่ลอยู่่างม่ปีระสิที่ธิภาพึ	เพึ่�อ

ให้การด้ำเนินธุรกิจสามารถพึ่ฒนาได้้อยู่่างติ่อเน่�องและ

สอด้คล้องก่บความติ้องการของล่กค้า	

	 บรษิท่ี่ฯ	ได้้จด่้สำรวจพึฤติกิรรมและความต้ิองการของผ่่บ้รโิภค

ที่่�เป็ีนกลุม่เป้ีาหมายู่ของบรษิท่ี่ฯ	และด้ำเนนิกจิกรรมการติลาด้ต่ิางๆ

จากการวิเคราะห์ผ่ลการสำรวจ	 นอกจากน่�บริษ่ที่ฯ	 ได้้จ่ด้ให้ม่

การร่บข้อเสนอแนะจากล่กค้าอยู่่างสม่�าเสมอ	 รวมที่่�งติิด้ติาม

ความเคล่�อนไหวด้้านการติลาด้	อาที่ิ	ความเคล่�อนไหวของค่่แข่ง	

การเปีล่�ยู่นแปีลงพึฤติิกรรมผ่่บ้รโิภค	และปีจัจยู่่อ่�นๆ	ที่่�อาจสง่ผ่ล

กระที่บติ่อธุรกิจ	และเพ่ึ�อเปี็นการเสริมสร้างความสามารถที่าง

การแข่งข่น	ฝ่ัายู่วางแผ่นธุรกิจ	และฝ่ัายู่แผ่นงานและปีระสานงาน

องค์กรได้้รบ่มอบหมายู่ให้รายู่งานข้อมล่ด้ง่กล่าวแก่คณ์ะผ่่บ้ริหาร

และฝั่ายู่งานที่่�ร่บผิ่ด้ชอบ

2. ความเสี่่�ยงจากการท่�บริษััทฯ พึ่่�งพึ่าธุุรกิจสี่ินเชื่่�อหมุนเว่ยน

เป็นสี่่วนใหญ่

	 บริษ่ที่ฯ	ปีระกอบธุรกิจสินเช่�อส่วนบุคคลภายู่ใติ้การกำก่บ

ซึ่ึ�งปีระกอบด้้วยู่	 (1)	 สินเช่�อหมุนเว่ยู่น	 (2)	 สินเช่�อผ่่อนชำระ	

อยู่่างไรก็ติาม	 รายู่ได้้ร่บส่วนใหญ่่กว่า	 99%	 มาจากสินเช่�อ

หมนุเวยู่่น	ภายู่ใติส้ภาวการณ์ท์ี่่�บรษิท่ี่ฯ	ติอ้งพึึ�งพึาธรุกจิสนิเช่�อ

หมนุเว่ยู่นเปีน็สว่นใหญ่	่ที่ำใหเ้กดิ้การเปีล่�ยู่นแปีลงจากปีจัจยู่่การ

แข่งข่นที่างธุรกิจ	อาที่ิ	ความล้าสม่ยู่ของคุณ์ภาพึการให้บริการ	

และการที่ด้แที่นของผ่ลิติภ่ณ์ฑู์	หร่อบริการ	อาจสร้างผ่ลกระที่บ

ติ่อการเติิบโติของรายู่ได้้ในที่่�สุด้

	 บริษท่ี่ฯ	มุง่ม่�นที่่�จะพ่ึฒนาบรกิารอยู่่างต่ิอเน่�อง	โด้ยู่กำหนด้

นโยู่บายู่การบรหิารจ่ด้การที่่�มุง่เนน้การสรา้งแบรนด้ผ์่า่นกลยู่ทุี่ธ์

ที่างการติลาด้ที่่�หลากหลายู่	นอกจากน่�	บรษิท่ี่ฯ	ยู่่งมองหาโอกาส

ในการสร้างสรรค์ผ่ลิติภ่ณ์ฑู์และบริการใหม่ๆ	แคมเปีญ่ส่งเสริม

การขายู่ท่ี่�หลากหลายู่	และจ่ด้แสด้งนิที่รรศการในร่ปีแบบติ่างๆ	

ติามเวลาและโอกาส	 รวมถึงขยู่ายู่เคร่อข่ายู่การให้บริการไปีที่่�ว

ปีระเที่ศ	และการติิด้ติามคุณ์ภาพึล่กหน่�อยู่่างสม่�าเสมอ	เปี็นติ้น

3. ความเส่ี่�ยงจากสี่ภาวะเศรษัฐกิจในประเทศไทย

	 บริษ่ที่ฯ	ด้ำเนินธุรกิจสินเช่�อส่วนบุคคลซึ่ึ�งถ่อว่าเปี็นหนึ�งใน

ธรุกจิท่ี่�ม่บที่บาที่สำคญ่่ต่ิอเศรษฐกจิระด้บ่จลุภาค	หากปีระเที่ศไที่ยู่

เผ่ชิญ่กบ่ภาวะเศรษฐกิจถด้ถอยู่	การใช้จ่ายู่ของผ่่บ้ริโภคก็จะลด้ลง

ติามไปีด้้วยู่	และอาจส่งผ่ลให้ความต้ิองการสนิเช่�อหมนุเวยู่่นลด้ลง	

ที่้ายู่ท่ี่�สุด้อาจส่งผ่ลกระที่บติ่อการเติิบโติในภาคธุรกิจการเงิน

	 บรษิท่ี่ฯ	ติระหนก่ถงึความเส่�ยู่งข้างต้ิน	จงึจด่้ให้มก่ารรายู่งาน

สถานการณ์์และแนวโน้มที่างเศรษฐกิจติ่อคณ์ะผ่่้บริหารรายู่

ไติรมาสเปี็นอยู่่างน้อยู่	 โด้ยู่รายู่งานด้่งกล่าวครอบคลุมการ

วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค	ได้้แก่	แนวโน้มเศรษฐกิจ	

สถานการณ์ท์ี่างการเมอ่ง	ระด้บ่หน่�ภาคครว่เรอ่น	การเคล่�อนไหว

ของธุรกิจสินเช่�อรายู่ยู่่อยู่	ติลาด้ทุี่นและติลาด้เงิน	 เป็ีนต้ิน	การ

รายู่งานส่งผ่ลให้บริษ่ที่ฯ	 สามารถปีร่บการจ่ด้กิจกรรมและการ

ด้ำเนินธุรกิจได้้อยู่่างม่ปีระสิที่ธิภาพึ	 และสอด้คล้องก่บความ

เปีล่�ยู่นแปีลงของเศรษฐกิจอยู่่างเหมาะสมและที่่นที่่วงที่่

4. ความเส่ี่�ยงจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งนโยบายภาครัฐ

	 การเปีล่�ยู่นแปีลงของสภาวะสภาพึเศรษฐกิจและส่งคมอาจ

ส่งผ่ลติ่อการเปีล่�ยู่นแปีลงนโยู่บายู่ของภาคร่ฐ	 อาที่ิ	 มาติรการ

การกระติุน้เศรษฐกจิ	เช่น	การเพึิ�มการใช้จ่ายู่ภาคร่ฐ	การลด้ภาษ่	

การเพึิ�มอต่ิราด้อกเบ่�ยู่นโยู่บายู่	ฯลฯ	ซึ่ึ�งการเปีล่�ยู่นแปีลงด้ง่กล่าว

อาจกระที่บติ่อร่ปีแบบการด้ำเนินธุรกิจของบริษ่ที่ฯ

	 บริษท่ี่ฯ	มอบหมายู่ให้สำนก่กำกบ่ธุรกจิองคก์รติดิ้ติามการ

เปีล่�ยู่นแปีลงด้า้นกฎหมายู่และขอ้บง่คบ่ที่่�เก่�ยู่วขอ้งกบ่ธุรกจิ	และ

นำใชข้อ้มล่เพึ่�อวเิคราะหผ์่ลกระที่บติอ่กลยู่ทุี่ธแ์ละการด้ำเนนิงาน

ของบรษิท่ี่ฯ	ผ่ลจากการวเิคราะหจ์ะมก่ารรายู่งานอยู่า่งสม่�าเสมอ

ติ่อคณ์ะผ่่้บริหารและฝั่ายู่งานที่่�เก่�ยู่วข้อง	 เพึ่�อให้สามารถปีร่บ

เปีล่�ยู่นกลยูุ่ที่ธ์	หร่อการด้ำเนินธุรกิจอยู่่างท่ี่นที่่วงที่่	และเพึ่�อให้

สามารถปีฏิบิต่ิติิามนโยู่บายู่ภาครฐ่ได้อ้ยู่า่งเหมาะสมและที่น่เวลา
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5. ความเสี่่�ยงจากภาพึ่ลี่ักษัณ์์แลี่ะชื่่�อเสี่่ยง 

	 บริษ่ที่ฯ	 จำเปี็นติ้องปีฏิิบ่ติิติามกฎหมายู่และข้อบ่งค่บจาก

ที่างภาคร่ฐ	 โด้ยู่เฉพึาะอยู่่างยู่ิ�งติามระเบ่ยู่บและกฎเกณ์ฑ์ูของ

ธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่	อยู่่างไรก็ติาม	แม้ว่าบริษ่ที่ฯ	จะปีฏิิบ่ติิ

ติามกฎหมายู่และข้อบ่งค่บที่่�เก่�ยู่วข้องอยู่่างเคร่งคร่ด้	 บริษ่ที่ฯ	

อาจไม่สามารถหล่กเล่�ยู่งความเส่�ยู่งจากการร้องเร่ยู่นเก่�ยู่วก่บ

การด้ำเนนิธรุกจิที่่�ไมส่มเหติสุมผ่ล	ขา่วเชงิลบ	หร่อความคิด้เหน็

จากส่�อมวลชน	ส่งคมออนไลน์	และแหล่งข้อม่ลอ่�นๆ	ที่่�อาจสร้าง

ความเส่ยู่หายู่ติ่อภาพึล่กษณ์์และช่�อเส่ยู่งของบริษ่ที่ฯ	ได้้

	 บริษท่ี่ฯ	ได้ส้่�อสารปีระชาสม่พึน่ธ์ในรป่ีแบบติา่งๆ	เพึ่�อสรา้ง

ความเข้าใจที่่�ช่ด้เจนติ่อล่กค้าในสิ�งที่่�บริษ่ที่ฯ	ด้ำเนินการ	รวมท่ี่�ง

ด้ำเนินกิจกรรมเพ่ึ�อส่งคมหลากหลายู่ด้้าน	 เพึ่�อสร้างความ

ส่มพึ่นธ์อ่นด้่	และแสด้งถึงความมุ่งม่�นของบริษ่ที่ฯ	อยู่่างแที่้จริง	

นอกจากน่�	 บริษ่ที่ฯ	 ได้้จ่ด้ที่ำกฎระเบ่ยู่บ	 ข้อบ่งค่บ	 และค่่ม่อ

ปีฏิิบ่ติิงานเพ่ึ�อบริหารจ่ด้การข้อร้องเร่ยู่นและข้อเสนอแนะของ

ล่กค้าอยู่่างเหมาะสม	 โด้ยู่มอบหมายู่ให้ฝั่ายู่ล่กค้าส่มพ่ึนธ์เปี็น

ศน่ยู่ก์ลางบริหารจ่ด้การเร่�องด้ง่กลา่ว	อ่กที่่�งบริษท่ี่ฯ	มร่ะบบ	และ

เคร่�องม่อติรวจสอบติิด้ติามเหตุิการณ์์น่าสงส่ยู่และปี้องก่นการ

ทีุ่จริติที่่�ม่ปีระสิที่ธิภาพึ	

6. ความเสี่่�ยงจากความยากลี่ำบากในการสี่รรหาแลี่ะรักษัา

บุคลี่ากรท่�ม่ความสี่ามารถ

	 บริษท่ี่ฯ	เลง็เห็นถึงความสำคญ่่ของพึนก่งานซึึ่�งถอ่เปีน็หนึ�ง

ในปีัจจ่ยู่ที่่�ม่คุณ์ค่าและสำค่ญ่อยู่่างยู่ิ�งติ่อความสำเร็จที่างธุรกิจ	

ด้่งน่�นเพ่ึ�อเพึิ�มความสามารถที่างการแข่งข่นและความพึร้อมท่ี่�

จะเติิบโติ	 บริษ่ที่ฯ	 ได้้พ่ึฒนาระบบที่ร่พึยู่ากรมนุษยู่์ ท่ี่� ม่

เสถ่ยู่รภาพึ	 และสร้างแรงจ่งใจในการที่ำงานอยู่่างเพึ่ยู่งพึอ	

นอกจากน่�ยู่่งม่แผ่นรองร่บและปี้องก่นปีัญ่หาการขาด้แคลน

พึน่กงานที่่�ม่ศ่กยู่ภาพึอยู่่างเหมาะสม	ปีัจจุบ่นสถานการณ์์การ

แข่งข่นของธุรกิจสินเช่�อเพึ่�อผ่่้บริโภคม่แนวโน้มส่งขึ�นเร่�อยู่ๆ	ส่ง

ผ่ลให้ความติ้องการที่างด้้านบุคลากรจากที่างสถาบ่นการเงินม่

ส่งขึ�น	และอาจส่งผ่ลติ่อความยู่ากลำบากในการสรรหาบุคลากร

คุณ์ภาพึ	ซึ่ึ�งอาจกระที่บติ่อความสำเร็จในการด้ำเนินธุรกิจได้้

	 บริษ่ที่ฯ	ติระหน่กและติ่�งใจที่่�จะบรรเที่าความเส่�ยู่งน่�	ด้้วยู่วิธ่

การติ่างๆ	เช่น	การเพึิ�มโอกาสในการค่ด้เล่อกบุคลากรโด้ยู่การ

สรรหาบุคลากรในที่้องถิ�น	 การใช้บริษ่ที่จ่ด้หางานที่่�ม่ความ

เช่�ยู่วชาญ่	การปีร่บปีรุงสว่สด้ิการข่�นพึ่�นฐาน	และโปีรแกรมการ

ม่ส่วนร่วมติามนโยู่บายู่การบริหารจ่ด้การ	ที่่�มุ่งสร้างแรงจ่งใจใน

การที่ำงาน	 บริษ่ที่ฯ	 ได้้พึ่ฒนาร่ปีแบบการบริหารจ่ด้การ

ที่ร่พึยู่ากรบุคคลผ่่านกลไกการพึ่ฒนาความก้าวหน้า

ในสายู่อาชพ่ึ	ด้้วยู่การกำหนด้ความสามารถเพึ่�อเพิึ�มปีระสทิี่ธิภาพึ

ในการที่ำงานและความร่บผ่ิด้ชอบ	นอกจากน่�	บริษ่ที่ฯ	ยู่่งด้ำเนิน

การสำรวจความผ่่กพึ่นของพึน่กงานที่่�ม่ติ่อบริษ่ที่ฯ	 เปี็นปีระจำ

ทีุ่ก	3	ปีี

7. ความเสี่่�ยงจากการโจมต่ีทางไซเบอร ์หรอ่การหยุด้ชื่ะงกัข่อง

ระบบเทคโนโลี่ย่สี่ารสี่นเทศ

	 เน่�องจากการด้ำเนนิธรุกจิของบรษิท่ี่ฯ	 ต้ิองพึึ�งพึาเครอ่ข่ายู่

คอมพึิวเติอร์	 และระบบเที่คโนโลยู่่สารสนเที่ศสำหร่บจ่ด้เก็บ

ขอ้มล่ที่่�จำเป็ีนติอ่การด้ำเนนิธรุกจิและขอ้มล่ของลก่คา้	ด้ง่น่�นการ

โจมติ่ที่างไซึ่เบอร์อาจนำไปีส่่การร่�วไหลของข้อม่ลท่ี่�เปี็นความล่บ	

และจะส่งผ่ลด้้านลบติ่อช่�อเส่ยู่งบริษ่ที่ฯ	 และการหยูุ่ด้ชะง่กของ

ระบบเที่คโนโลยู่่สารสนเที่ศท่ี่�สำค่ญ่ของบริษ่ที่ฯ	ซึ่ึ�งอาจส่งผ่ล

กระที่บติ่อความติ่อเน่�องในการด้ำเนินธุรกิจและความพึึงพึอใจ

ของล่กค้าในที่้ายู่ที่่�สุด้

	 บริษท่ี่ฯ	ติระหน่กถงึการร่กษาความลบ่และความเป็ีนส่วนติว่

ของข้อม่ลล่กค้า	จึงสร้างระบบร่กษาความปีลอด้ภ่ยู่ระด้่บส่งและ

จด่้ที่ด้สอบการโจมติท่ี่างไซึ่เบอร์หลากหลายู่ร่ปีแบบ	มก่ระบวนการ

ติรวจสอบปีระจำวน่เพึ่�อป้ีองกน่ความความเส่�ยู่งที่างด้้านกายู่ภาพึ

ที่่�อาจจะเกิด้ขึ�นได้้	อ่กที่่�งบริษ่ที่ฯ	ได้้จ่ด้ติ่�งศ่นยู่์สำรองในพึ่�นที่่�

ท่ี่�แติกติ่างก่น	 เพึ่�อให้ม่�นใจได้้ว่ากระบวนการที่างธุรกิจที่่�สำค่ญ่

ท่ี่�งหมด้สามารถด้ำเนินไปีได้้อยู่่างราบร่�นโด้ยู่ไม่ม่ผ่ลกระที่บใด้ๆ	

8. ความเส่ี่�ยงจากการหยุด้ชื่ะงักทางธุุรกิจ

	 การด้ำเนินธุรกิจอาจได้้ร่บผ่ลกระที่บจากสถานการณ์์

ภายู่นอกที่่�ไมค่าด้คดิ้	เชน่	ภยู่่พึบิต่ิทิี่างธรรมชาติ	ิภยู่่พึบิต่ิทิี่่�เกดิ้

จากมนุษยู่์	 และภ่ยู่พึิบ่ติิด้้านเที่คนิคที่่�สร้างความเส่ยู่หายู่ติ่อ

ที่ร่พึยู่์สินบริษ่ที่ฯ	ซึ่ึ�งอาจที่ำให้สถานะที่างการเงินและการด้ำเนิน

งานของบริษ่ที่ฯ	ได้้ร่บผ่ลกระที่บที่างด้้านลบได้้

	 บริษ่ที่ฯ	 ม่มาติรการรองร่บความเส่�ยู่งจากความเส่ยู่หายู่ที่่�

เก่�ยู่วเน่�องก่บการหยุู่ด้ชะง่กที่างธุรกิจ	 โด้ยู่จ่ด้ที่ำนโยู่บายู่การ

บรหิารความต่ิอเน่�องที่างธรุกจิเพึ่�อเปีน็แนวที่างในการปีฏิบิต่ิงิาน

เม่�อมเ่หติกุารณ์ฉ์กุเฉนิเกดิ้ขึ�น	บรษิท่ี่ฯ	จด่้ที่ำแผ่นความติอ่เน่�อง

ในการด้ำเนินธุรกิจซึ่ึ�งกำหนด้แผ่นการปีฏิิบ่ติิงานที่่�สำค่ญ่	 เพึ่�อ

ให้ม่�นใจว่ากระบวนการที่างธุรกิจที่่�สำค่ญ่ที่่�งหมด้จะสามารถ

ด้ำเนินการได้้โด้ยู่ไม่หยู่ดุ้ชะงก่	 ล่าช้า	ซึ่ึ�งอาจนำไปีส่ค่วามเสยู่่หายู่	

นอกจากน่�บริษ่ที่ฯ	 ม่โครงการให้ความช่วยู่เหล่อบรรเที่า

สาธารณ์ภ่ยู่สำหร่บล่กค้าที่่�ได้้ร่บผ่ลกระที่บจากภ่ยู่พิึบ่ติิที่าง

ธรรมชาติิติามความเหมาะสม
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9. ความเสี่่�ยงจากการลี่ด้ลี่งข่องคุณ์ภาพึ่ลีู่กหน่�

	 บริษ่ที่ฯ	ม่ความเส่�ยู่งจากภาวะเศรษฐกิจถด้ถอยู่	การเลิก

จ้างงาน	ภ่ยู่พิึบ่ติิที่่�อาจส่งผ่ลกระที่บโด้ยู่ติรงติ่อความสามารถ

ในการชำระหน่�ของล่กค้า	อยู่่างไรกต็ิาม	บรษิท่ี่ฯ	ติดิ้ติามสถานการณ์์

และพึฤติกิรรมของลก่ค้า	และที่บที่วนเกณ์ฑ์ูการพิึจารณ์าสินเช่�อ

ให้เปี็นปีัจจุบ่นอยู่่่เสมอ	เพ่ึ�อเพึิ�มคุณ์ภาพึของสินเช่�อที่่�ด้่	และลด้

ความเส่ยู่หายู่ท่ี่�อาจเกิด้ขึ�น

	 นอกจากน่�	บริษ่ที่ฯ	ติระหน่กถึงความเส่�ยู่งจากการทุี่จริติ

ท่ี่�งภายู่ในและภายู่นอกที่่�อาจเกิด้ขึ�นจากกระบวนการพิึจารณ์า

สนิเช่�อ	บรษิท่ี่ฯ	ให้ความสำคญ่่กบ่ข่�นติอนการร่จ้ก่ลก่ค้า	(KYC)	

จ่ด้ให้ม่การเร่ยู่นร่้ในเร่�องจริยู่ธรรมและจรรยู่าบรรณ์ในการ

ด้ำเนนิธรุกจิอยู่่างต่ิอเน่�อง	และกฎระเบยู่่บภายู่ในอ่�นๆ	แก่พึนก่งาน

ที่่�เก่�ยู่วข้อง	และแบ่งแยู่กหน้าที่่�ความร่บผ่ิด้ชอบติามร่ปีแบบการ

ปี้องก่น	3	ช่�น	(Three	lines	of	defense)	เพึ่�อให้ม่�นใจได้้ว่า

ข้อผิ่ด้พึลาด้จะไม่เกิด้ขึ�น	ที่่�งโด้ยู่เจตินา	หร่อไม่เจตินา

10. ความเสี่่�ยงด้้านสี่ภาพึ่คลี่่อง

	 บริษท่ี่ฯ	ใหบ้รกิารสินเช่�อหมนุเวยู่่นซึึ่�งลก่คา้สามารถใชบ้ต่ิร

ที่่�ออกโด้ยู่บริษ่ที่ฯ	 ในการเบิกถอนเงินสด้ภายู่ใติ้วงเงินท่ี่�ได้้ร่บ

อนมุต่ิผิ่า่นชอ่งที่างการใหบ้รกิารติา่งๆ	ที่่�งน่�	บรษิท่ี่ฯ	อาจมค่วาม

เส่�ยู่งด้้านสภาพึคล่องระยู่ะส่�น	 กรณ์่ที่่�จำนวนเงินที่่�ล่กค้าเบิก

ถอนม่ปีริมาณ์ส่งกว่ายู่อด้เงินที่่�บริษ่ที่ฯ	สำรอง	และความเส่�ยู่ง

ด้้านสภาพึคล่องระยู่ะยู่าวอาจเกดิ้จากการขาด้แหล่งเงนิที่นุ	ส่งผ่ล

ให้ขาด้เงินทีุ่นหมุนเว่ยู่นและความเช่�อม่�นในการด้ำเนินธุรกิจใน

ที่้ายู่ที่่�สุด้

	 บริษ่ที่ฯ	 ติิด้ติามความเส่�ยู่งด้้านสภาพึคล่อง	 ติลอด้จน

ควบคมุเงนิสด้และรายู่การเที่ยู่่บเท่ี่าเงนิสด้ให้อยู่่ใ่นระด้บ่ที่่�เหมาะสม

ก่บการด้ำเนินธุรกิจรายู่ว่นเปี็นปีระจำ	 นอกจากน่�	 เพึ่�อบริหาร

สภาพึคลอ่งระยู่ะส่�น	บรษ่ิที่ฯ	มว่งเงินสนิเช่�อระยู่ะส่�นจากธนาคาร

พึาณ์ิชยู่์	และสถาบ่นการเงินอ่�น	ๆ	รองร่บความติ้องการในการ

เบกิถอนเงนิสด้ของลก่คา้	สำหรบ่การบรหิารสภาพึคลอ่งในระยู่ะ

ยู่าวน่�น	บริษ่ที่ฯ	ใช้วิธ่การบริหารความเส่�ยู่งติามที่่�กำหนด้ไว้ใน

นโยู่บายู่ภายู่ในด้ง่น่�:	(1)	สำรวจแหล่งเงินที่นุใหม่	(2)	การระด้มที่นุ

ที่่�ม่ระยู่ะเวลาครบกำหนด้ยู่าวขึ�น	(3)	การสร้างโครงสร้างเงินทีุ่น

ที่่�เหมาะสม	และ	(4)	การร่กษาระด่้บความน่าเช่�อถ่อของบริษ่ที่ฯ	

เพึ่�ออำนวยู่ความสะด้วกเม่�อติ้องการเงินทีุ่น

11. ความเสี่่�ยงจากความผัันผัวนข่องอัตีราด้อกเบ่�ย

	 ความผ่่นผ่วนของอ่ติราด้อกเบ่�ยู่ม่ผ่ลกระที่บโด้ยู่ติรงติ่อ

การด้ำเนินธุรกิจและกระแสเงินสด้ของบริษ่ที่ฯ	 เน่�องจากเงินทุี่น

ของบริษ่ที่ฯ	 มาจากสินเช่�อธนาคารพึาณ์ิชยู่์และติลาด้การเงิน	

ด้่งน่�นหากอ่ติราด้อกเบ่�ยู่เงินก่้ปีร่บติ่วส่งขึ�น	 จะที่ำให้ติ้นทุี่น

ที่างการเงินเพิึ�มขึ�น	

	 อยู่า่งไรกต็ิาม	บรษิท่ี่ฯ	ได้ก้ำหนด้แนวที่างการบรรเที่าความ

เส่�ยู่งจากอ่ติราด้อกเบ่�ยู่โด้ยู่ใช้ติราสารอนุพ่ึนธ์	 การที่ำส่ญ่ญ่า

แลกเปีล่�ยู่นเงินติราติ่างปีระเที่ศภายู่ใติ้นโยู่บายู่ท่ี่�ม่การปี้องก่น

ความเส่�ยู่งเติ็มจำนวน	และการร่กษาสมดุ้ลเงินก่้ยู่่มระยู่ะส่�นและ

ระยู่ะยู่าว	รวมท่ี่�งการชำระค่น

12. ความเสี่่�ยงจากความสี่ามารถในการปฏิิบัตีิตีามกฎหมาย

แลี่ะข่้อบังคับท่�เก่�ยวข่้อง

	 ธุรกิจของ	 บริษ่ที่ฯ	 อยู่่่ภายู่ใติ้กฎหมายู่และข้อบ่งค่บของ

หน่วยู่งานกำก่บด้่แลติ่างๆ	เช่น	กระที่รวงพึาณ์ิชยู่์	กระที่รวงการ

คล่ง	ธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่	สำน่กงานปี้องก่นและปีราบปีราม

การฟื้อกเงนิ	 และสำนก่งานคณ์ะกรรมการกำกบ่หลก่ที่รพ่ึย์ู่และ

ติลาด้หลก่ที่รพ่ึย์ู่	เน่�องจากธรุกจิหลก่ของบรษิท่ี่ฯ	คอ่การให้สนิเช่�อ

ผ่่บ้รโิภคภายู่ใต้ิการกำกบ่ด้แ่ลของธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่	โด้ยู่

บริษ่ที่ฯ	 จะต้ิองด้ำเนินการปีร่บปีรุงกระบวนการที่ำงานให้

สอด้คล้องก่บกฎหมายู่และข้อบ่งค่บของติามท่ี่�ธนาคารแห่ง

ปีระเที่ศไที่ยู่กำหนด้	อยู่่างไรกต็ิาม	การติค่วามกฎหมายู่และข้อบง่คบ่	

หรอ่ความไม่แน่นอน	อาจส่งผ่ลให้เกดิ้ปัีญ่หาที่างกฎหมายู่ได้้

	 บริษ่ที่ฯ	มอบหมายู่ให้สำน่กกำก่บธุรกิจองค์กรร่บผิ่ด้ชอบ

ติดิ้ติามการเปีล่�ยู่นแปีลงกฎหมายู่และข้อบง่คบ่ต่ิางๆ	และวเิคราะห์

ผ่ลกระที่บติ่อการด้ำเนินธุรกิจของบริษ่ที่ฯ	รวมถึงจ่ด้ฝัึกอบรม

การปีฏิิบ่ติิติามกฎระเบ่ยู่บและข้อบ่งค่บให้ก่บทุี่กฝั่ายู่งานที่่�

เก่�ยู่วข้องเพ่ึ�อให้เกิด้ความเข้าใจอยู่่างถ่กติ้อง

13. ความเส่ี่�ยงด้้านการรายงานข่้อมูลี่ทางการเงิน

	 สำหร่บการจ่ด้ที่ำงบการเงิน	 หร่อการรายู่งานที่างการเงิน	

บริษ่ที่ฯ	จำเปี็นติ้องปีฏิิบ่ติิติามมาติรฐานการบ่ญ่ช่ที่่�ปีระกาศใช้

โด้ยู่สภาวชิาชพ่ึบญ่่ช	่ติลอด้จนขอ้กำหนด้และเง่�อนไขของหนว่ยู่

งานกำก่บด้่แลท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	เช่น	สำน่กงานคณ์ะกรรมการกำก่บ

หลก่ที่รพ่ึย์ู่และติลาด้หลก่ที่รพ่ึย์ู่	กระที่รวงพึาณิ์ชย์ู่	กรมสรรพึากร	

และธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่	โด้ยู่เฉพึาะอยู่่างยู่ิ�ง	ในปีัจจุบ่น	สภา

วชิาชพ่ึบ่ญ่ชไ่ด้้ปีระกาศให้ม่การปีร่บปีรงุมาติรฐานการบญ่่ชห่ลายู่

ฉบ่บ	เพึ่�อความถ่กต้ิองและความน่าเช่�อถ่อของการรายู่งานที่างการ

เงินของบริษ่ที่ในปีระเที่ศไที่ยู่	 ให้อยู่่่ในระด้่บที่่�สอด้คล้องก่บ

มาติรฐานการรายู่งานที่างการเงินสากล	อาทิี่	 ผ่ลปีระโยู่ชน์ของ

พึนก่งาน	(TAS	19)	และการบญ่่ชส่ำหรบ่เงินลงที่นุในติราสารหน่�

และติราสารทีุ่น	 (TAS	 105)	 ซึ่ึ�งการเปีล่�ยู่นแปีลงด้่งกล่าวอยู่่่

ภายู่ในระยู่ะเวลาท่ี่�จำก่ด้ในการจ่ด้เติร่ยู่ม	และอาจส่งผ่ลติ่อการ

ปีฏิิบ่ติิติามมาติรฐานการบ่ญ่ช่
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	 บริษท่ี่ฯ	ใหค้วามสำคญ่่อยู่า่งมากในการบรรเที่าความเส่�ยู่ง

ด้่งกล่าวโด้ยู่ติิด้ติามข่าวสารและปีระกาศติ่างๆ	 ที่่�เก่�ยู่วข้องก่บ

การรายู่งานที่างการเงินจากหน่วยู่งานกำก่บด้่แลและหน่วยู่งาน

ติรวจสอบภายู่นอกที่่�งที่างติรงและที่างอ้อม	 รวมถึงการเข้าร่บ

การฝัึกอบรมและส่มมนาอยู่่างสม่�าเสมอ	 อ่กที่่�งยู่่งติิด้ติามการ

ติ่�งสำรองเผ่่�อหน่�สงส่ยู่จะส่ญ่	เพึ่�อให้การปีระมาณ์การที่างบ่ญ่ช่

ม่ความแม่นยู่ำและเปี็นไปีติามมาติรฐานการบ่ญ่ช่

14. ความเสี่่�ยงด้า้นการปรับปรุงการปฏิิบัตีงิานใหม้ป่ระสิี่ทธิุผัลี่

แลี่ะการจัด้การเหตุีทุจริตี

	 บริษ่ที่ฯ	ติระหนก่ถึงความเส่�ยู่งซึึ่�งอาจเกิด้ขึ�นจากปัีจจยู่่สำคญ่่

ที่่�อาจส่งผ่ลกระที่บในด้้านลบต่ิอต้ินที่นุการด้ำเนนิงานและช่�อเส่ยู่ง

ของบริษท่ี่ฯ	 ได้้แก่	 (1)	ความติ่�งใจที่จุรติิ	ยู่ก่ยู่อกที่รพ่ึย์ู่สนิ	 และ

หลก่เล่�ยู่งไม่ปีฏิบ่ิติติิามกฎหมายู่	ข้อบง่คบ่	นโยู่บายู่	และข้อบ่งคบ่

ภายู่ในบรษิท่ี่ฯ	 (2)	ความล้มเหลวโด้ยู่ไม่เจตินา	หรอ่โด้ยู่ปีระมาที่

ต่ิอการปีฏิบิต่ิต่ิิอลก่ค้าอยู่่างมอ่อาชพ่ึ	 (3)	 ข่�นติอนของธุรกรรม	

หร่อการบริหารจ่ด้การเร่�องกระบวนการที่่�ล้มเหลวจากความ

สม่พึน่ธ์ระหว่างบรษิท่ี่ฯ	ก่บค่ค้่าและ/หร่อพ่ึนธมติิรที่างการค้า	

	 บริษ่ที่ฯ	พึ่ฒนากระบวนการภายู่ในอยู่่างติ่อเน่�อง	 เพึ่�อส่ง

มอบบริการที่่�ม่ปีระสิที่ธิภาพึ	สะด้วก	รวด้เร็ว	และเปี็นนว่ติกรรม

ใหม่แก่ล่กค้า	 รวมถึงกำหนด้นโยู่บายู่	 กฎและข้อบ่งค่บเพึ่�อ

ปี้องก่นการทุี่จริติภายู่ในและสร้างการม่ส่วนร่วมก่บพึน่กงาน

อยู่า่งมป่ีระสทิี่ธภิาพึผ่า่นชอ่งที่างติา่งๆ	อยู่า่งสม่�าเสมอ	นอกจาก

น่�บรษิท่ี่ฯ	ยู่ง่จด่้ที่ำค่ม่อ่เก่�ยู่วกบ่กระบวนการที่ำงานที่่�สำคญ่่และ

เผ่ยู่แพึร่ให้พึน่กงานร่บที่ราบผ่่านช่องที่างการส่�อสารภายู่ใน

บริษ่ที่ฯ

15. ความเสี่่�ยงจากการคอร์รัปชื่ั�น 

	 การคอร์ร่ปีช่�นส่งผ่ลกระที่บที่างด้้านลบติ่อช่�อเส่ยู่งบริษ่ที่ฯ

และสร้างความเส่ยู่หายู่ติ่อการด้ำเนินธุรกิจในวงกว้าง	บริษ่ที่ฯ	

ติระหน่กถึงความสำค่ญ่ของการปี้องก่นการคอร์ร่ปีช่นอยู่่่เสมอ

และโด้ยู่กิจกรรมที่่�อาจม่ความเส่�ยู่งติ่อการคอร์ร่ปีช่นม่ด้่งน่�

(1)	 การติิด้ติ่อก่บหน่วยู่งานภาคร่ฐ	 ซึ่ึ�งอาจเกิด้ขึ�นจากการติิด้

สินบนที่่�งที่างติรง	หร่อที่างอ้อม	 (2)	การหล่กเล่�ยู่งภาษ่	 ซึ่ึ�งอาจ

เกดิ้ขึ�นจากการไม่ชำระติามกฎหมายู่โด้ยู่เจตินา	และ	(3)	การบรจิาค

เพึ่�อการกุศล	ซึ่ึ�งอาจเกิด้ขึ�นจากการใช้เปีน็ชอ่งที่างทุี่จรติิ	หร่อให้

สินบน

	 จากมาติรการป้ีองก่นการคอร์รป่ีชน่	บรษิท่ี่ฯ	จด่้ที่ำนโยู่บายู่	

กฎ	 ข้อบ่งค่บภายู่ในที่่�เก่�ยู่วข้อง	 ได้้แก่	 นโยู่บายู่ต่ิอต้ิานการ

คอร์ร่ปีช่น	กฎอำนาจการอนุม่ติิ	จริยู่ธรรมและจรรยู่าบรรณ์

ในการด้ำเนนิธุรกจิ	ข้อบง่คบ่ต่ิอต้ิานการติดิ้สินบน

	 ข้อบ่งคบ่การกำกบ่การปีฏิบิต่ิติิามกฎ	ขอ้บ่งคบ่การแจ้งเหติุ

ที่จุรติิและปีระพึฤติมิิชอบ	ข้อบง่คบ่การเล่�ยู่งรบ่รองและของขวญ่่	

รวมถึงบริษ่ที่ฯ	จ่ด้ให้ม่การถ่ายู่ที่อด้ความร่้แก่พึน่กงานอยู่่าง

สม่�าเสมอ	เพึ่�อหล่กเล่�ยู่งความเส่�ยู่งในการด้ำเนินธุรกิจของ

บริษ่ที่ฯ	นอกจากน่�บริษ่ที่ฯ	ยู่่งเปี็นสมาชิกของ	“โครงการการ

สร้างแนวร่วมปีฏิบิต่ิขิองภาคเอกชนไที่ยู่ในการต่ิอต้ิานการที่จุรติิ”	

(CAC)	ติ่�งแต่ิเด้อ่นติลุาคม	2560	ที่่�ผ่่านมา

16. ความเส่ี่�ยงจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งทางการเม่อง

	 การเปีล่�ยู่นแปีลงการเม่อง	 อาที่ิ	 การบริหารจ่ด้การของ

ร่ฐบาล	ความม่�นคงที่างการเม่อง	 การเล่อกติ่�งและการปีระที่้วง

ร่ฐบาล	 อาจส่งผ่ลติ่อพึฤติิกรรมผ่่้บริโภคและความได้้เปีร่ยู่บ

ที่างการแข่งข่นของบริษ่ที่ฯ

	 จากความเส่�ยู่งขา้งติน้	บรษิท่ี่ฯ	มอบหมายู่ฝัา่ยู่แผ่นงานและ

ปีระสานงานองค์กรติิด้ติามการเปีล่�ยู่นแปีลงด้้านการเม่องที่่�

เก่�ยู่วข้องกบ่ธรุกจิ	และปีระมวลผ่ลข้อมล่เพึ่�อวเิคราะห์ผ่ลกระที่บ

ติอ่กลยู่ทุี่ธแ์ละการด้ำเนนิงานของบรษิท่ี่ฯ	คณ์ะผ่่บ้รหิารและฝัา่ยู่

งานที่่�เก่�ยู่วข้องจะได้้ร่บการรายู่งานผ่ลการวิเคราะห์อยู่่างสม่�า

เสมอ	 เพึ่�อให้บริษ่ที่ฯ	 สามารถปีร่บเปีล่�ยู่นกลยูุ่ที่ธ์	 หร่อการ

ด้ำเนินธุรกิจได้้อยู่่างที่่นที่่วงที่่	 และเพึ่�อให้สามารถปีฏิิบ่ติิติาม

นโยู่บายู่ภาคร่ฐได้้อยู่่างเหมาะสมและท่ี่นเวลา
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การกำกับดูแลกิจการ
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ช�่อ-สกุล คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

นายทาเคโอะ โนดะ 

นายโยช�โร ยามากูจ� 

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ

นายมาซาโต ทาคามิ

นายมาซารุ คุโรดะ

นายโยช�ฮารุ โมร�1)

นายทาซ�ร� ฟุคุอ2ิ)

นายว�ทิต สัจจพงษ�

นายไพฑูรย ทว�ผล

9/9

9/9

9/9

9/9

1/9

3/3

6/6

9/9

9/9

-

-

-

-

-

-

-

9/9

9/9

คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมในป 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
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การต�อต�านคอร�รัปชั�น
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การควบัคมุภายใน

	 ติามมติิที่่�ปีระชุมคณ์ะกรรมการบริษ่ที่	คร่�งที่่�	2/2565	เม่�อว่นที่่�	24	กุมภาพึ่นธ์	2565	คณ์ะกรรมการม่ความเห็นเก่�ยู่วก่บการ

ปีระเมนิความเพึยู่่งพึอของระบบควบคมุภายู่ในของบรษิท่ี่ฯ	ปีระจำปี	ี2564	วา่	บรษิท่ี่ฯ	มร่ะบบการควบคมุภายู่ในโด้ยู่รวมที่่�เหมาะสม

และอยู่่่ในระด้่บที่่�เพึ่ยู่งพึอ	ซึ่ึ�งปีระกอบด้้วยู่	5	ส่วน	ค่อ	การควบคุมภายู่ในองค์กร	การปีระเมินความเส่�ยู่ง	การควบคุมการปีฏิิบ่ติิงาน	

ระบบสารสนเที่ศและการส่�อสารข้อม่ล	และระบบการติิด้ติาม	

	 ปัีจจุบน่	บรษิท่ี่ฯ	มค่ณ์ะกรรมการอิสระ	2	ท่ี่าน	ซึ่ึ�งเป็ีนผ่่ม่้ความร้่ความสามารถ	ม่ความน่าเช่�อถอ่	และม่ความเป็ีนอิสระในการปีฏิบ่ิติิ

หน้าที่่�อยู่่างแท้ี่จรงิ	คณ์ะกรรมการอสิระที่่�ง	2	ท่ี่านเป็ีนคณ์ะกรรมการติรวจสอบ	ที่่�มค่วามชำนาญ่การในด้้านเศรษฐศาสติร์	ด้้านการ

บญ่่ช	่และด้้านการเงนิ	ม่ความสามารถในการสอบที่านความน่าเช่�อถอ่ของงบการเงนิของบริษท่ี่ฯ	อยู่่างไรกต็ิาม	บรษิท่ี่ฯ	ยู่ง่มจ่ำนวน

คณ์ะกรรมการอิสระไม่สอด้คล้องก่บนโยู่บายู่การกำก่บด้่แลกิจการ	ท่ี่�ได้้กำหนด้ให้คณ์ะกรรมการบริษ่ที่ฯ	ติ้องปีระกอบด้้วยู่คณ์ะ

กรรมการอิสระอยู่่างน้อยู่	3	ที่่าน	

	 นอกจากน่�	บรษิท่ี่ฯ	ได้้กำหนด้บที่บาที่	และหน้าที่่�ของสำนก่กำกบ่ธรุกจิองค์กรและติว่แที่นกำกบ่ธรุกจิองค์กรให้สนบ่สนนุ	ส่งเสรมิ	

ติดิ้ติาม	และปีระเมนิผ่ลการปีฏิบิต่ิติิามหลก่จรยิู่ธรรมและจรรยู่าบรรณ์ที่างธรุกจิ	อยู่่างไรกต็ิามบรษิท่ี่ฯ	ยู่ง่ไม่มก่ารปีระเมนิการปีฏิิบ่ติิ

ติามจรยิู่ธรรมและจรรยู่าบรรณ์ที่างธรุกิจโด้ยู่ผ่่เ้ช่�ยู่วชาญ่ภายู่นอก

1. การด้ำเนินการเก่�ยวกับระบบควบคุมภายในข่องบริษััทฯ

	 บรษิท่ี่ฯ	มอบหมายู่ให้คณ์ะกรรมการติรวจสอบที่ำหน้าท่ี่�สอบที่านการด้ำเนนิงานของบรษิท่ี่ฯ	เพ่ึ�อให้แน่ใจว่าบรษิท่ี่ฯ	ม่ระบบควบคมุ

ภายู่ในที่่�เหมาะสมและมป่ีระสิที่ธิภาพึเพ่ึยู่งพึอ	ติลอด้จนให้เป็ีนไปีติามพึระราชบ่ญ่ญ่่ติบิริษท่ี่มหาชนจำกด่้	ข้อบ่งคบ่ของคณ์ะกรรมการ

กำก่บหลก่ที่รพ่ึย์ู่และติลาด้หลก่ที่รพ่ึย์ู่	และคณ์ะกรรมการกำกบ่ติลาด้ที่นุ	รวมถงึกฎหมายู่อ่�นท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	โด้ยู่คณ์ะกรรมการติรวจสอบ

จะจ่ด้ให้ม่การปีระชุมอยู่่างน้อยู่ทีุ่กไติรมาส	 เพึ่�อพึิจารณ์าความถ่กติ้องของรายู่งานที่างการเงิน	และความครบถ้วนของการเปีิด้เผ่ยู่

ข้อม่ล	รวมถึงพึิจารณ์ารายู่การที่่�เก่�ยู่วโยู่งก่นหร่อรายู่การที่่�อาจม่ความข่ด้แยู่้งที่างผ่ลปีระโยู่ชน์

	 นอกจากน่�	บริษ่ที่ฯ	ได้้ให้อำนาจฝั่ายู่ติรวจสอบภายู่ในส่มภาษณ์์พึน่กงานหร่อล่กจ้างใด้ๆ	และติ้องได้้ร่บเอกสารติ่างๆ	ที่่�จำเปี็น

เพึ่�อด้ำเนินการติรวจสอบความเพึ่ยู่งพึอและปีระสิที่ธิภาพึของระบบควบคุมภายู่ใน	 ระบบบริหารความเส่�ยู่ง	 ติลอด้จนติรวจสอบ

กระบวนการปีฏิิบ่ติิงานอ่�นๆ	ซึ่ึ�งเปี็นไปีติามแผ่นการด้ำเนินงานที่่�กำหนด้ไว้	รวมถึงเปี็นไปีติามเปี้าหมายู่และว่ติถุปีระสงค์ของบริษ่ที่ฯ

ที่่�งน่�	ฝั่ายู่ติรวจสอบภายู่ในม่หน้าที่่�รายู่งานผ่ลการติรวจสอบโด้ยู่ติรงติ่อคณ์ะกรรมการติรวจสอบ	และปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

2. การตีรวจสี่อบโด้ยธุนาคารแห่งประเทศไทย

	 บริษท่ี่ฯ	ปีระกอบธุรกิจสินเช่�อส่วนบุคคลภายู่ใต้ิการกำกบ่ด้แ่ลของธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่	ติามมาติรา	12	แหง่ปีระกาศกระที่รวง

การคล่ง	เร่�อง	กิจการที่่�ติ้องขออนุญ่าติติามข้อ	5	แห่งปีระกาศของคณ์ะปีฏิิว่ติิ	ฉบ่บที่่�	58	(เร่�องสินเช่�อส่วนบุคคลภายู่ใติ้การกำก่บ)	

ลงว่นที่่�	9	มิถุนายู่น	พึ.ศ.	2548

	 ในปีี	2564	ธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่ได้้ด้ำเนนิการติรวจสอบติ่�งแต่ิวน่ที่่�	31	มน่าคม	2564	ถึงวน่ที่่�	15	ธน่วาคม	2564	โด้ยู่มุง่เน้น

การติดิ้ติามปีระเด้น็จากการติรวจสอบในคร่�งก่อน	การกำกบ่ด้แ่ลการเสนอบริการที่างการเงนิ	(Market	Conduct)	และการคุม้ครอง

ผ่่บ้รโิภค	(Consumer	Protection)	 	ที่่�งน่�จากการติรวจสอบในคร่�งน่�พึบปีระเด้น็ที่่�บรษิท่ี่ฯ	 ต้ิองด้ำเนนิการปีรบ่ปีรงุแก้ไข	ด้ง่น่�	 (1)	

การแจ้งค่าติดิ้ติามที่วงถามหน่�ที่่�เกดิ้ขึ�นให้ลก่หน่�ที่ราบล่วงหน้า	 ก่อนจะติด่้ชำระค่าติดิ้ติามที่วงถามหน่�	 สำหรบ่ปีระเด้น็น่�	 บรษิท่ี่ฯ	อยู่่่

ระหว่างด้ำเนนิการปีรบ่ปีรุงระบบและจะใช้ระยู่ะเวลาที่่�งสิ�น	6	เด้อ่นโด้ยู่ปีระมาณ์	และ	(2)	การแจ้งถงึสทิี่ธใินการเลอ่กติด่้ชำระ	ในกรณ์่

ที่่�ลก่หน่�

มก่ารชำระเงินเกนิกว่าค่างวด้	โด้ยู่สามารถนำเงนิด้ง่กล่าวไปีติด่้ชำระเงินต้ินหรอ่ติด่้ชำระหน่�ในงวด้ถด่้ไปีได้้	สำหรบ่ปีระเด้น็น่�	บรษิท่ี่ฯ	
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ได้้แจ้งสทิี่ธิแก่ลก่ค้าในเอกสารใบแจ้งหน่�ติ่�งแต่ิรอบการออกเอกสารเด้อ่นมกราคม	2565	เป็ีนต้ินไปี

3. ข่้อสี่ังเกตีข่องผัู้สี่อบบัญชื่่เก่�ยวกับระบบควบคุมภายในข่องบริษััทฯ

	 จากการพิึจารณ์าระบบควบคุมภายู่ในที่่�เก่�ยู่วข้องก่บการจด่้ที่ำและการนำเสนองบการเงนิโด้ยู่	บรษิท่ี่	ด้ล่อยู่ท์ี่	ท้่ี่ช	โธมท่ี่ส	ุไชยู่ยู่ศ	

สอบบญ่่ช่	จำกด่้	(“ผ่่ส้อบบญ่่ช”่)	สามารถสรุปีผ่ลการติรวจสอบได้้ว่าการรายู่งานงบการเงินปีระจำปีี	2564	สิ�นสุด้วน่ที่่�	31	ธน่วาคม	2564

ถ่กติ้องและครบถ้วนติามมาติรฐานการรายู่งานที่างการเงิน

4. การตีรวจสี่อบระบบการจัด้การหนังสี่่อให้ความยินยอมข่องบริษััท ข่้อมูลี่เครด้ิตีแห่งชื่าตีิ จำกัด้

	 ติามที่่�บริษ่ที่	ข้อม่ลเครด้ิติแห่งชาติิ	จำก่ด้	ได้้เข้าติรวจสอบการปีฏิิบ่ติิงานเก่�ยู่วก่บระบบข้อม่ลเครด้ิติ	เร่�องการให้ความยู่ินยู่อม

ในการเปีิด้เผ่ยู่ข้อม่ลเครด้ิติของบริษ่ที่ฯ	รวมถึงติรวจสอบข้อม่ลอ่�นๆ	ติ่�งแติ่ว่นที่่�	27	ติุลาคม	2564	ถึงว่นที่่�	27	ธ่นวาคม	2564

ไม่พึบปีระเด้็นหร่อข้อส่งเกติใด้ที่่�ติ้องปีร่บปีรุงแก้ไข

5. หัวหน้างานตีรวจสี่อบภายในแลี่ะหัวหน้างานกำกับธุุรกิจองค์กรข่องบริษััทฯ

	 คณ์ะกรรมการติรวจสอบ	เล็งเห็นความสามารถและความเหมาะสมของนายู่ศรศ่กด้ิ�	ภ่่เพึ็ชร์	ซึ่ึ�งม่ปีระสบการณ์์ปีฏิิบ่ติิงานด้้าน

การติรวจสอบภายู่ใน	ร่บรองด้้วยู่วุฒิบ่ติรผ่่้ติรวจสอบภายู่ในวิชาช่พึ	(Certified	Professional	Internal	Auditor	of	Thailand	

(CPIAT))	ของสมาคมผ่่้ติรวจสอบภายู่ในแห่งปีระเที่ศไที่ยู่	รวมถึงม่ความเข้าใจระบบการด้ำเนินงานของบริษ่ที่ฯ	จึงได้้แติ่งติ่�งให�

ด้ำรงติำแหน่งห่วหน้าฝั่ายู่ติรวจสอบภายู่ใน	และเลขานุการคณ์ะกรรมการติรวจสอบ	

	 การแติ่งติ่�ง	ถอด้ถอน	และโยู่กยู่้ายู่ผ่่้ด้ำรงติำแหน่งห่วหน้าฝั่ายู่ติรวจสอบภายู่ในของบริษ่ที่ฯ	จะติ้องได้้ร่บการอนุม่ติิจากคณ์ะ

กรรมการติรวจสอบ	ติามที่่�ระบุไวใ้นขอบเขติ	อำนาจ	หนา้ที่่�และความรบ่ผิ่ด้ชอบของคณ์ะกรรมติรวจสอบติามกฎบต่ิรคณ์ะกรรมการ

ติรวจสอบ	

	 นอกจากน่�	บริษ่ที่ฯ	ได้้แติ่งติ่�ง	นางปีริสา	ร่ศม่จ่นที่ร์	ให้ด้ำรงติำแหน่งห่วหน้าสำน่กกำก่บธุรกิจองค์กร	(Compliance	Office)	

เพึ่�อที่ำหน้าที่่�กำก่บด้่แลการปีฏิิบ่ติิติามกฎเกณ์ฑู์ของหน่วยู่งานภาคร่ฐที่่�กำก่บด้่แลการปีระกอบธุรกิจของบริษ่ที่ฯ		
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รายงานของผู�สอบบัญช�รับอนุญาต
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เมื่อข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจ�าป� หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�น

สาระส�าคัญ ข�าพเจ�าต�องสื่อสารเร�่องดังกล�าวกับ��ายบร�หารหร�อผู�มีหน�าที่ในการก�ากับดูแลเพ�่อด�าเนินการ
แก�ไขให�เหมาะสมต�อไป 

 

ความรับผดิชอบของผู�บร�หารและผู�มหีน�าที่ในการก�ากบัดูแลต�องบการเง�น 
 

ผู�บร�หารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดท�า และน�าเสนองบการเง�นเหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเง�น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม�ายในที่ผู �บร�หารพ�จารณาว�าจ�าเป�น เพ�่อให�

สามารถจัดท�างบการเง�นที่ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระส�าคัญไม�ว�าจะเกิดจากการ

ทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด  

 

ในการจัดท�างบการเง�น ผู�บร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบร�ษัทในการด�าเนินงาน

ต�อเนื่อง เป�ดเผยเร�่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต�อเนื่อง �ตามความเหมาะสม� และการใช�เกณ��การบัญช�

ส �าหร ับการด�าเน ินงานต�อเน ื ่องเว �นแต�ผ ู �บร �หารมีความตั �งใจที ่จะเล ิกบร�ษ ัทหร�อหยุดด�าเน ินงาน                   

หร�อไม�สามารถด�าเนินงานต�อเน่ืองต�อไปได� 

 
ผู�มีหน�าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน�าท่ีในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเง�นของบร�ษัท 

 

 

ความรับผดิชอบของผู�สอบบญัช�ต�อการตรวจสอบงบการเง�น 
 

การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ�่อให�ได�ความเช�่อมั�นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเง�นโดยรวม

ปราศจากการแสดงข�อมูลที ่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระส�าคัญหร�อไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อ

ข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู �สอบบัญช�ซ� ่งรวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู �ด �วย ความเช� ่อมั�น 

อย�างสมเหตุสมผลคือความเช� ่อมั �นในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญช�จะสามารถตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระส�าคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป 

ข �อม ูลท ี ่ ข ัดต �อข �อ เท ็จจร � งอาจเก ิดจากการท ุจร �ตหร �อข �อผ ิดพลาดและถ ือว � าม ีสาระส � าคัญ 

เมื ่อคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งแต�ละรายการหร�อทุกรายการรวมกัน 

จะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเง�นจากการใช�งบการเง�นเหล�าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญช� ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพ�นิจและการสังเกต                         

และสงสัยเย่ียงผู�ประกอบว�ชาช�พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง 

 

รายงานของผู�สอบบัญช�รับอนุญาต (ต�อ)

 การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ�่อให�ได�ความเช�่อมั�นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเง�นโดยรวม
ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญหร�อไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู�สอบบัญช�ซ�ง่รวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเช�อ่มั�นอย�างสมเหตุสมผลคือความเช�อ่
มั�นในระดับสูง แต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช�จะสามารถ
ตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอาจเกิดจาก
การทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสำคัญ เม่ือคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�ง
แต�ละรายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเง�นจากการใช�งบการเง�น
เหล�านี้

 ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญช� ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพ�นิจและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู�ประกอบว�ชาช�พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง
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รายงานของผู�สอบบัญช�รับอนุญาต (ต�อ)

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญในงบการเง�น ไม�ว�าจะ
เกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธีการตรวจสอบ เพ�อ่ตอบสนองต�อความ
เสี่ยงเหล�านั�น และได�หลักฐานการสอบบัญช�ที่เพ�ยงพอ และเหมาะสม เพ�่อเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็น
ของข�าพเจ�า ความเส่ียงท่ีไม�พบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญซ�ง่เป�นผลมาจากการทุจร�ตจะสูง
กว�าความเสี่ยงที่เกิดจากข�อผิดพลาดเนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว�นการแสดงข�อมูลการแสดงข�อมูลที ่ไม�ตรงตามข�อเท็จจร�งหร�อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

ทำความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ�่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบร�ษัท

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช�ที่ผู �บร�หารใช� และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญช�และการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องซ�่งจัดทำข�้นโดยผู�บร�หาร

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญช�สำหรับการดำเนินงานต�อเนื่องของผู�บร�หาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญช�ที่ได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ� หร�อ
สถานการณ�ที่อาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสำคัญต�อความสามารถของบร�ษัทในการดำเนินงาน
ต�อเนื่องหร�อไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงาน
ของผู�สอบบัญช�ของข�าพเจ�า โดยให�สังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องในงบการเง�น หร�อถ�าการ
เป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวไม�เพ�ยงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข�้นอยู�กับ
หลักฐานการสอบบัญช�ที่ได�รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญช�ของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตุการณ� 
หร�อสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�บร�ษัทต�องหยุดการดำเนินงานต�อเนื่อง

ประเมินการนำเสนอโครงสร�างและเนื้อหาของงบการเง�นโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเง�น
แสดงรายการและเหตุการณ�ในรูปแบบที่ทำให�มีการนำเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตามที่ควรหร�อไม�
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รายงานของผู�สอบบัญช�รับอนุญาต (ต�อ) 
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งบัแสด้งฐานะการเงิน

หหมมาายยเเหหตตุุ 22556644 22556633

สสิินนททรรััพพยย์์

สสิินนททรรััพพยย์์หหมมุุนนเเววีียยนน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 472,019       436,455        

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 51,959,174   52,493,906   

ลูกหน้ีอ่ืน 9 151,191       202,640        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 52,582,384 53,133,001

สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่หหมมุุนนเเววีียยนน

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 8 41,371         49,418          

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ 10 192,954       157,638        

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11 650,169       214,828        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 23,813         37,110          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 1,258,496     1,296,982     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 67,311         65,290          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,234,114 1,821,266

รรววมมสสิินนททรรััพพยย์์ 54,816,498 54,954,267

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บบรริิษษััทท  ออีีซซ่่ีี  บบาายย  จจ  าากกััดด  ((มมหหาาชชนน))

งงบบแแสสดดงงฐฐาานนะะกกาารรเเงงิินน

ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

หหนน่่ววยย  ::  พพัันนบบาาทท



069รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

หหมมาายยเเหหตตุุ 22556644 22556633

หหนน้้ีีสสิินนแแลละะสส่่ววนนขขอองงผผูู้้ถถืืออหหุุ้้นน

หหนน้้ีีสสิินนหหมมุุนนเเววีียยนน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 6 และ 14 2,998,149     4,648,588     

เจ้าหน้ีการค้า 3,725           5,368            

เจ้าหน้ีอ่ืน 15 510,522       523,573        

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 และ 14 2,300,000     3,206,137     

หุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 3,999,570     3,999,350     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 154,440       88,506          

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 688,346       787,917        

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าภายในหน่ึงปี 18 - 29,530          

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 14 และ 19 29,781         90,696          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 10,684,533 13,379,665

หหนน้้ีีสสิินนไไมม่่หหมมุุนนเเววีียยนน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6 และ 14 5,082,162     5,284,094     

หุ้นกู้ 14 6,994,003     7,494,690     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 16 510,615       129,128        

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 17 227,526       209,594        

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 18 57,763         33,937          

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ระยะยาว 14 และ 19 31,098         114,336        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 194              -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,903,361 13,265,779

รวมหน้ีสิน 23,587,894 26,645,444

บบรริิษษััทท  ออีีซซ่่ีี  บบาายย  จจ  าากกััดด  ((มมหหาาชชนน))

งงบบแแสสดดงงฐฐาานนะะกกาารรเเงงิินน (ต่อ)

ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

หหนน่่ววยย  ::  พพัันนบบาาทท
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หหมมาายยเเหหตตุุ 22556644 22556633

หหนน้้ีีสสิินนแแลละะสส่่ววนนขขอองงผผูู้้ถถืืออหหุุ้้นน  (ต่อ)

สส่่ววนนขขอองงผผูู้้ถถืืออหหุุ้้นน

     ทุนเรือนหุ้น 20

     ทุนจดทะเบียน 

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

     ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 

   หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

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

     ก าไรสะสม

     จัดสรรแล้ว

ทุนส ารองตามกฎหมาย 21 600,000 600,000

     ยังไม่ได้จัดสรร 24,628,604 21,708,823

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,228,604 28,308,823

รรววมมหหนน้้ีีสสิินนแแลละะสส่่ววนนขขอองงผผูู้้ถถืืออหหุุ้้นน          54,816,498 54,954,267

ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

หหนน่่ววยย  ::  พพัันนบบาาทท

บบรริิษษััทท  ออีีซซ่่ีี  บบาายย  จจ  าากกััดด  ((มมหหาาชชนน))

งงบบแแสสดดงงฐฐาานนะะกกาารรเเงงิินน (ต่อ)
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งบักำาไรข้าด้ทุุนเบั็ด้เสร็จ

หหมมาายยเเหหตตุุ 22556644 22556633

รราายยไไดด้้

รายได้จากสินเช่ือบุคคล 13,237,370   13,650,046    

รายได้จากสินเช่ือผ่อนช าระ 18,721          16,563           

รายได้อ่ืน 23 1,415,676     1,435,501      

รวมรายได้ 14,671,767 15,102,110

คค่่าาใใชช้้จจ่่าายย

ค่าใช้จ่ายในการขาย 24 905,494        911,274         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24 2,936,281     2,914,656      

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 8 และ 24 4,880,556     4,542,957      

ต้นทุนทางการเงิน 6 และ 26 404,770        647,653         

รวมค่าใช้จ่าย 9,127,101 9,016,540

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,544,666 6,085,570

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 1,193,561 1,287,781

กก  าาไไรรสสุุททธธิิสส  าาหหรรัับบปปีี 4,351,105 4,797,789

บบรริิษษััทท  ออีีซซ่่ีี  บบาายย  จจ  าากกััดด  ((มมหหาาชชนน))

หหนน่่ววยย  ::  พพัันนบบาาทท

งงบบกก  าาไไรรขขาาดดททุุนนแแลละะกก  าาไไรรขขาาดดททุุนนเเบบ็็ดดเเสสรร็็จจออ่่ืืนน

สส  าาหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644
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หหมมาายยเเหหตตุุ 22556644 22556633

กก  าาไไรร  ((ขขาาดดททุุนน))  เเบบ็็ดดเเสสรร็็จจออ่่ืืนน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ท่ีก าหนดไว้ 3,345 (5,645)

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง (669) 1,129

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,676            (4,516)           

กก  าาไไรรเเบบ็็ดดเเสสรร็็จจรรววมมสส  าาหหรรัับบปปีี 4,353,781 4,793,273

กก  าาไไรรตต่่ออหหุุ้้นนขข้้ัันนพพ้้ืืนนฐฐาานน บบาาทท 7.25             8.00              

จจ  าานนววนนหหุุ้้นนสสาามมััญญถถััววเเฉฉลล่่ีียยถถ่่ววงงนน้้  าาหหนนัักก หหุุ้้นน 600,000,000  600,000,000  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บบรริิษษััทท  ออีีซซ่่ีี  บบาายย  จจ  าากกััดด  ((มมหหาาชชนน))

งงบบกก  าาไไรรขขาาดดททุุนนแแลละะกก  าาไไรรขขาาดดททุุนนเเบบ็็ดดเเสสรร็็จจออ่่ืืนน  (ต่อ)

สส  าาหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644
หหนน่่ววยย  ::  พพัันนบบาาทท
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ททุุนนเเรรืืออนนหหุุ้้นน จจััดดสสรรรรเเปป็็นน รรววมม

ททุุนนทท่่ีีออออกกแแลละะ สส  ำำรรอองง ยยัังงไไมม่่ไไดด้้ สส่่ววนนขขอองง

หหมมำำยยเเหหตตุุ ชช  ำำรระะแแลล้้วว ตตำำมมกกฎฎหหมมำำยย จจััดดสสรรรร ผผูู้้ถถืืออหหุุ้้นน

ยยออดดคคงงเเหหลลืืออ  ณณ  ววัันนทท่่ีี  11  มมกกรรำำคคมม  22556633 6,000,000 600,000 19,215,743 25,815,743

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบัญชีใหม่

    มำใช้เป็นคร้ังแรก - - (734,193)    (734,193)      

เงินปันผลจ่ำย 28.1 - - (1,566,000) (1,566,000)   

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - 4,793,273  4,793,273     

ยยออดดคคงงเเหหลลืืออ  ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556633 6,000,000 600,000 21,708,823 28,308,823

ยยออดดคคงงเเหหลลืืออ  ณณ  ววัันนทท่่ีี  11  มมกกรรำำคคมม  22556644 6,000,000 600,000 21,708,823 28,308,823

เงินปันผลจ่ำย 28.2 - - (1,434,000) (1,434,000)   

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - 4,353,781  4,353,781     

ยยออดดคคงงเเหหลลืืออ  ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556644 6,000,000 600,000 24,628,604 31,228,604

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

กก  ำำไไรรสสะะสสมม

บบรริิษษััทท  ออีีซซ่่ีี  บบำำยย  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))

งงบบแแสสดดงงกกำำรรเเปปลล่่ีียยนนแแปปลลงงสส่่ววนนขขอองงผผูู้้ถถืืออหหุุ้้นน

สส  ำำหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556644

หหนน่่ววยย  ::  พพัันนบบำำทท

งบัแสด้งการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผู้ถือหุ้น



074รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

หหมมาายยเเหหตตุุ 22556644 22556633

กกรระะแแสสเเงงิินนสสดดจจาากกกกิิจจกกรรรรมมดด  าาเเนนิินนงงาานน

ก าไรสุทธิส าหรับปี 4,351,105     4,797,789     

รายการปรับปรุง :

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,193,561     1,287,781     

ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย 370,291       338,572        

ดอกเบ้ียรับ (13,256,091)  (13,666,609)  

ต้นทุนทางการเงิน 404,770       647,653        

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 4,880,556     4,542,957     

ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21,557         19,605          

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,018           115              

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (117)             (88)               

ก าไรจากส่วนลดรับจากสัญญาเช่า (5,215)          (2,501)          

(2,038,565)   (2,034,726)    

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (4,435,485)   (4,321,141)    

ลูกหน้ีอ่ืน 49,016         (14,696)        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,021)          21,036          

เจ้าหน้ีการค้า (1,643)          2,909           

เจ้าหน้ีอ่ืน (20,382)        (14,290)        

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 194              -

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (6,448,886)   (6,360,908)    

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 13,353,799   13,725,747   

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (280)             (2,079)          

จ่ายดอกเบ้ีย (517,538)      (711,154)       

จ่ายภาษีเงินได้ (1,255,314)   (1,361,805)    

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,131,781     5,289,801     

งงบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด

บบรริิษษััทท  ออีีซซ่่ีี  บบาายย  จจ  าากกััดด  ((มมหหาาชชนน))

สส  าาหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

หหนน่่ววยย  ::  พพัันนบบาาทท
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งบักระเเสเงินสด้

หหมมาายยเเหหตตุุ 22556644 22556633

กกรระะแแสสเเงงิินนสสดดจจาากกกกิิจจกกรรรรมมลลงงททุุนน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ 5 (85,894)        (83,156)        

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 419              82                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5 (11,452)        (2,553)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (96,927)        (85,627)        

กกรระะแแสสเเงงิินนสสดดจจาากกกกิิจจกกรรรรมมจจััดดหหาาเเงงิินน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 5 52,318,542   37,967,008   

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 5 (53,968,542)  (37,482,108)  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5 2,400,000     2,200,000     

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5 (3,565,660)   (3,317,610)    

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 5 3,500,000     1,500,000     

เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ 5 (4,000,000)   (4,139,600)    

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 5 (249,630)      (234,163)       

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 28 (1,434,000)   (1,566,000)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,999,290)   (5,072,473)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 35,564         131,701        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 436,455       304,754        

เเงงิินนสสดดแแลละะรราายยกกาารรเเททีียยบบเเทท่่าาเเงงิินนสสดด  ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววาาคคมม 7 472,019       436,455        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บบรริิษษััทท  ออีีซซ่่ีี  บบาายย  จจ  าากกััดด  ((มมหหาาชชนน))

งงบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด  (ต่อ)

สส  าาหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววาาคคมม  22556644

หหนน่่ววยย  ::  พพัันนบบาาทท
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การแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

1. ข�อมูลทั�วไปและการดำเนินงาน
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แนวปฏิบัติทางการบัญช� เร�่อง มาตรการผอนปรนชั�วคราวสำหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่

ไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย

2. เกณฑ�ในการจัดทำและนำเสนองบการเง�น
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3.1 สกุลเง�นที่ใชในการดำเนินงานและนำเสนองบการเง�น  

3.2 เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

3.3 เคร�่องมือทางการเง�น

3. นโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
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3.3.1 สินทรัพยทางการเง�น

การจัดประเภทสินทรัพย�ทางการเง�น

ว�ธีราคาทุนตัดจำหน�ายและอัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�ง

การด�อยค�าของสินทรัพย�ทางการเง�น
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(ก) การเพ��มข�้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
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(ข) นิยามของการปฏิบัติผิดสัญญา

(ค) สินทรัพยทางการเง�นที่มีการดอยคาดานเครดิต
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(ง) นโยบายการตัดรายการออกจากบัญช� (Write-off)

(จ) การวัดมูลคาและการรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
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3.3.2 หนี้สินทางการเง�น

3.3.3 ตราสารอนุพันธทางการเง�น

หนี้สินทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย

การตัดรายการเคร�่องมือทางการเง�น
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3.4 สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ

การรับรูและการวัดมูลคา

ตนทุนที่เกิดข�้นในภายหลัง

คาเสื่อมราคา
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3.5 สินทรัพยไมมีตัวตนนอกจากคาความนิยม

3.6 การดอยคา

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

ค�าตัดจำหน�าย  
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3.7 ผลประโยชนพนักงาน

การคำนวณมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน

การกลับรายการขาดทุนจากการด�อยค�า

โครงการสมทบเง�น
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3.8  

    

   

3.8 ประมาณการหนี้สิน

 โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว 

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จอื่น

ผลประโยชนระยะสั�นของพนักงาน
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3.9 รายการบัญช�ที่เปนเง�นตราตางประเทศ

3.10 กำไรตอหุน

3.11 รายได

3.12 หนี้สูญไดรับคืน

 ภาระผูกพันการร�้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชา
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3.13 สัญญาเชา

บร�ษัทที่เป�นผู�เช�า

หนี้สินตามสัญญาเชาแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเง�น 
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สินทรัพยสิทธิการใชแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเง�น 
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3.14 ตนทุนทางการเง�น

3.15 ภาษ�เง�นได
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3.16 การวัดมูลคายุติธรรม
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4.1 การใชดุลยพ�นิจของผูบร�หารที่สำคัญในการใชนโยบายการบัญช�

4.1.1  การประเมินโมเดลธุรกิจ

4. ประมาณการทางบัญช�และแหล�งข�อมูลเกี่ยวกับความไม�แน�นอนของการประมาณการ
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4.1.2  การเพ��มข�้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต

4.2 แหลงขอมูลสำคัญเกี่ยวกับความไมแนนอนของการประมาณการ
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    85,894   83,156  
 16,073  1,538 

31  2564 2563 
 24.01 0.46  

 

5.2 31  

 :  
 2564  2563 

    
 -  - 

 11,452  2,553 
 11,452  2,553 

  11,452   2,553  
 -  - 

 

5.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเง�นสดสำหรับสินทรัพยไมมีตัวตน สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

5. ข�อมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับกระแสเง�นสด
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5.3 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
 
 

การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงินรวมส่วนที่เป็นกระแสเงินสดและส่วนที่ไม่ใช่กระแสเงินสดที่มีการจัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแส
เงินสด มีดังนี้ 

 
 

หนว่ย : พันบาท 
 

 เงินกูย้มื  เงนิกูย้มื  หุ้นกู ้  หนีส้นิ  รวม 
 ระยะสัน้จาก  ระยะยาวจาก    ตามสญัญาเช่า   
 สถาบนัการเงนิ  สถาบนัการเงนิ       
          
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 4,648,588  8,490,231  11,494,040  217,634  24,850,493 
การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสด          
เงินสดรับ 52,318,542  2,400,000  3,500,000  -  58,218,542 
เงินสดจ่าย (53,968,542)  (3,565,660)  (4,000,000)  (249,630)  (61,783,832) 
การเปล่ียนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด          

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  59,456  -  -  59,456 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบญัชี (439)  (1,865)  (467)  -  (2,771) 
สัญญาเช่าใหม ่ -  -  -  736,119  736,119 
อ่ืน ๆ* -  -  -  (39,068)  (39,068) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 2,998,149  7,382,162  10,993,573  665,055  22,038,939 
 

 
*  อ่ืนๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและการยกเลิกสัญญาเช่า 
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หนว่ย : พันบาท 

 
 เงินกูย้มื  เงนิกูย้มื  หุ้นกู ้  หนีส้นิ  รวม 

 ระยะสัน้จาก  ระยะยาวจาก    ตามสญัญาเช่า   

 สถาบนัการเงนิ  สถาบนัการเงนิ       

          

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

ผลกระทบจากการนำ TFRS 9 มาใช้ เป็นคร้ังแรก -  (196,570)  (78,004)    291,531  16,957 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 4,163,225  9,470,018  14,050,961    291,531  27,975,735 

การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสด          

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

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

การเปล่ียนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด          

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

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบญัชี 463  709  4,675  -  5,847 

สัญญาเช่าใหม ่ -  -  -  178,348  178,348 

อ่ืน ๆ*  -  -  -  (18,082)  (18,082) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 4,648,588  8,490,231  11,494,040  217,634  24,850,493 

 

*  อ่ืนๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและการยกเลิกสัญญาเช่า 
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  /  
    
ACOM CO., LTD. 

 
   71.00 

      
 

40.19 

, Ltd.     
  

40.19 

      25.00 

 -    
 

  

 

  
  

  
  

 

6. รายการบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
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31  2564 2563   
 

:  
 2564  2563 

    
      

 67,406  98,383 
        -  85 

 676  1,611 
 67  709 

    
    

         
  91,232  82,255 
  2,210  1,081 

 31 2564 2563  

:  
 2564  2563 

 
   

   

 665,000  870,000 
 665,000  870,000 

 
 31  2564 2563  -  

 0.81  0.81  0.89   
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หน่วย : พันบาท 
  

2564  2563 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ปี    

  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch : ไมม่ ี    

    (31 ธันวาคม 2563: 8.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)           -  241,654 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  1,700,000  1,000,000 

    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ    

  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2,784,094  3,884,094 

รวม 4,484,094  5,125,748 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - กิจการที่เก่ียวข้องกันมีอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.57 ถึงร้อยละ 2.62 ต่อปี และร้อยละ 0.71 ถึงร้อยละ 3.72 ต่อปี ตามลำดับ 

 

หน่วย : พันบาท 
 

  2564  2563 

เจา้หนีอ้ืน่    

  ดอกเบีย้คา้งจา่ย  

    กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

MUFG Bank, Ltd., Singapore branch            -  50 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)        15,207  15,788 

รวม 15,207  15,838 

    คา่ธรรมเนยีมในการออกเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูร้อการรบัรู ้    

  (แสดงเปน็สว่นหกัจากเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู)้    

      กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

MUFG Bank, Ltd.            -  67 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1,232  415 

รวม 1,232  482 
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ACOM CO., LTD. 
   

 

Group  
 

 

 
                   

14  

 

              
 

14  

 

 

31 2564 2563   

 
 2564  2563 

 117,564  118,116 
 210,855  185,773 

 143,600  132,566 
 472,019  436,455 

2564 2563  0.05 0.13  

 

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
สัญญาค�าธรรมเนียมค้ำประกัน

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเง�นตราต�างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

7. เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
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 31 2564  31 2563 

            
            

            

 57,091,842  156,223  57,248,065  57,619,620  135,192  57,754,812 

    -  6,712   6,712   -  8,322   8,322  

 5,281,131   1,048   5,282,179   5,251,550   1,034   5,252,584  

 51,810,711  148,463  51,959,174  52,368,070  125,836  52,493,906 

                        

 -  41,541  41,541  -  49,680  49,680 

   -  3   3   -  48   48  

 -  167   167   -  214   214  

 -  41,371  41,371  -  49,418  49,418 

 51,810,711  189,834  52,000,545  52,368,070  175,254  52,543,324 

 

8. ลูกหนี้เง�นให�กู�ยืม
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31 2564 2563  

 
 2564  2563 
            
            
            

 4,883,738  2,169  4,885,907  3,666,229  1,687  3,667,916 

                   
5,313  

 
  38  

 
              

5,351  
 

875,329  288   875,041 

 4,878,425  2,131   4,880,556  4,541,558  1,399  4,542,957 
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31 2564 2563  

 
 31 2564   31 2563 
            
            
            

    
 1  53,690,377 

 
196,660 

 
53,887,037  

 
54,052,956 

  
183,754 

  
54,236,710 

    
 2  2,055,697  500  2,056,197 

  
  1,399,547 

  
465 

  
1,400,012 

  3  1,345,768  604       1,346,372    2,167,117  653  2,167,770 
 57,091,842  197,764  57,289,606  57,619,620  184,872  57,804,492 

          -  6,715          6,715                 -    8,370    8,370  
             57,091,842  191,049  57,282,891  57,619,620  176,502  57,796,122 

     5,281,131   1,215   5,282,346   5,251,550   1,248   5,252,798  
   51,810,711  189,834  52,000,545  52,368,070  175,254  52,543,324 
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 31 2564 2563    

     :  
     

 
 12 
  

1  

 

- 
 2  

 

- 
 3  

   

 31 2563 2,626,365  781,956  1,844,477   5,252,798 
 1,090,690   1,385,621   2,476,311   - 

 161,680  -  -   161,680 
 1,053,281  2,251,247  508,826   3,813,354 

 54,121   5,291   1,804    61,216  
 50,277   119,735   3,714,258    3,884,270  

 31 2564 2,646,238  1,522,556  1,113,552   5,282,346 

      

 ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น
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:  
      

 
 

12   
1  

 

- 
 2  

 

- 
 3  

    

 31 2562                      -  -  -  3,523,304  3,523,304 
TFRS 9  2,440,244  740,491  1,118,823  3,523,304    776,254 

 1 2563 2,440,244   740,491  1,118,823   -  4,299,558 

 
   733,865   1,864,511   2,598,376  -    - 

 227,958  -  -  -  227,958 

 

 
780,187 

 
 

1,954,673 
 

 
867,131 

 
 

- 
 

 
    3,601,991 

 56,845   5,327   2,633   -    64,805  
 31,314   43,370   2,737,220   -  2,811,904  

 31 2563 2,626,365  781,956  1,844,477  -  5,252,798 
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31 2564 2563  

 
 2564  2563 

 54,753,608  54,782,405 
 2,338,234  2,837,215 

 57,091,842  57,619,620 

               
 3                 

 

3 8 
  

31 2564 2563  

2563  
15  

28 E  

 31 2563 
. 12/2563 

1 2563 

28            
25                

 

2564 
 15 

25  
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31  2564 2563 

70.48 66.63  

31 2564 2563  

:  
  31 2564  31 2563 
     

 
  

 47,962  2,337,959  56,018  2,836,977 
 2,178,304  54,944,932  2,130,039  54,959,145 

 2,226,266  57,282,891  2,186,057  57,796,122 

31 2564 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปรับโครงสร�างหนี้

  

99..  ลลููกกหหนนีี้้ออืื่่นน  

  

ลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

  22556644    22556633  

ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระ 101,844  138,261 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 27,241  33,358 

อ่ืน ๆ  23,215  32,303 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (1,109)  (1,282) 

รรววมม 115511,,119911    220022,,664400  

       

 22556644    22556633  

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (กลับรายการ)                                   

สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม                                                                                                                                            

 

(173) 

  

(132) 
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1100..  สส่ว่วนนปปรรับับปปรรุงุงสสิทิทธธิกิกาารรเเชช่า่าแแลละะออุปุปกกรรณณ์์   

  

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556644                    

  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ    เเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น    จจำำหหนน่า่ายย    โโออนนเเขข้า้า    ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

 ณณ  ววันันททีี่ ่           ((โโออนนออออกก))    ณณ  ววันันททีี่ ่ 

 11  มมกกรราาคคมม                3311  ธธันันววาาคคมม  

 22556644                22556644  

รราาคคาาททุนุน            

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 370,340  45,542  (129,029)       70,628  357,481 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้สำนกังาน 690,839  25,220  (164,166)  10,638  562,531 

รวม 1,061,179  70,762  (293,195)  81,266  920,012 

            
คค่า่าเเสสืื่อ่อมมรราาคคาาสสะะสสมม            

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 340,591  29,646  (127,845)  -  242,392 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้สำนกังาน 590,536  58,043  (163,913)  -  484,666 

รวม 931,127  87,689  (291,758)  -  727,058 

สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 27,586  53,680  -  (81,266)  - 

สส่ว่วนนปปรรับับปปรรุุงงสสิทิทธธิกิกาารรเเชช่า่าแแลละะออุปุปกกรรณณ์์  115577,,663388                119922,,995544  

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556633                    

  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ    เเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น    จจำำหหนน่า่ายย    โโออนนเเขข้า้า    ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

 ณณ  ววันันททีี่ ่           ((โโออนนออออกก))    ณณ  ววันันททีี่ ่ 

 11  มมกกรราาคคมม                3311  ธธันันววาาคคมม  

 22556633                22556633  

รราาคคาาททุนุน            

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

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้สำนกังาน 648,378  30,034  (6,991)  19,418  690,839 

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

            
คค่า่าเเสสืื่อ่อมมรราาคคาาสสะะสสมม            

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 339,900  18,916  (18,225)  -  340,591 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้สำนกังาน 545,152  52,352  (6,968)  -  590,536 

รวม 885,052  71,268  (25,193)  -  931,127 

สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 992  46,012  -  (19,418)  27,586 

สส่ว่วนนปปรรับับปปรรุุงงสสิทิทธธิกิกาารรเเชช่า่าแแลละะออุปุปกกรรณณ์์  114444,,110033                115577,,663388  
  

คค่า่าเเสสืื่อ่อมมรราาคคาาสสำำหหรรับับปปีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม            

2564         87,689 

2563         71,268 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ของบริษัทฯ ที่ได้ตัด

ค่าเสื ่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู ่ม ีจำนวนประมาณ  562.08 ล้านบาท และ 672.69 ล้านบาท 

ตามลำดับ 
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1111..  สสิินนททรรััพพยย์์สสิิททธธิิกกาารรใใชช้้    

  

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย  

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556644  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ    เเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น    ลลดดลลงง    ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

  ณณ  ววันันททีี่ ่             ณณ  ววันันททีี่ ่   

  11  มมกกรราาคคมม            3311  ธธันันววาาคคมม  

  22556644            22556644  

รราาคคาาททุนุน           

อาคาร 258,861  672,058  (226,673)  704,246 

อุปกรณ์ 55,879  19,922  (55,183)  20,618 

ยานพาหนะ 84,989  46,560  (8,156)  123,393 

รวม 399,729  738,540  (290,012)  848,257 

        คค่า่าเเสสืื่อ่อมมรราาคคาาสสะะสสมม              

อาคาร 136,036  190,020  (182,063)  143,993 

อุปกรณ์ 25,027  36,638  (55,085)  6,580 

ยานพาหนะ 23,838  31,195  (7,518)  47,515 

รวม 184,901  257,853  (244,666)  198,088 

สสินินททรรัพัพยย์ส์สิทิทธธิกิกาารรใใชช้ ้   221144,,882288            665500,,116699  

  

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556633  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ    ผผลลกกรระะททบบ              เเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น    ลลดดลลงง    ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

  ณณ  ววันันททีี่ ่     จจาากกกกาารรนนำำ              ณณ  ววันันททีี่ ่   

  11  มมกกรราาคคมม    TTFFRRSS  1166              3311  ธธันันววาาคคมม  

  22556633    มมาาใใชช้ค้ครรัั้ง้งแแรรกก            22556633  

รราาคคาาททุนุน             

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

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

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

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

          คค่า่าเเสสืื่อ่อมมรราาคคาาสสะะสสมม                

อาคาร -  -  187,126  (51,090)  136,036 

อุปกรณ์ -  -  37,016  (11,989)  25,027 

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

รวม -  -  252,322  (67,421)  184,901 

สสินินททรรัพัพยย์ส์สิทิทธธิกิกาารรใใชช้ ้ --                221144,,882288  

คค่า่าเเสสืื่อ่อมมรราาคคาาสสำำหหรรับับปปีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม         

2564          257,853 

2563          237,889 
  

  



112รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที ่อาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะหลายฉบับเป็นระยะเวลาตั ้งแต่หนึ ่งถึงเก้าปี             

การวิเคราะห์การครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 16 

 

 หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

  22556644      22556633  

จจำำนนววนนเเงงินินททีี่ร่รับับรรูู้ใ้ในนกกำำไไรรหหรรือือขขาาดดททุนุน     

ค่าเส่ือมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ 257,853  237,889 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เก่ียวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่า 11,610  6,866 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าระยะส้ัน 26,383  27,840 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มมีูลค่าต่ำ 1,839  1,846 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับค่าเช่าผันแปรซ่ึงไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของ 

    หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 

4,137 

  

4,025 

กำไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 117  88 

กำไรจากส่วนลดรับจากสัญญาเช่า 5,215  2,501 

สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสำหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 249.63 

ล้านบาท และ 234.16 ล้านบาท ตามลำดับ 

1122..  สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่มมีีตตััววตตนน    

  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

                  หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556644                    

  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ    เเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น    จจำำหหนน่า่ายย    โโออนนเเขข้า้า    ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

  ณณ  ววันันททีี่ ่           ((โโออนนออออกก))    ณณ  ววันันททีี่ ่ 

 11  มมกกรราาคคมม                3311  ธธันันววาาคคมม  

 22556644                22556644  

รราาคคาาททุนุน                    

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 359,397  7,376  -  6,629  373,402 

เคร่ืองหมายการค้า 3,710  -  -  -  3,710 

รวม 363,107  7,376  -  6,629  377,112 

          
คค่า่าตตัดัดจจำำหหนน่า่ายยสสะะสสมม                  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 326,608  24,513  -  -  351,121 

เคร่ืองหมายการค้า 1,942  236  -  -  2,178 

รวม 328,550  24,749  -  -  353,299 

        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดต้ัง         2,553  4,076  -  (6,629)  - 

สสินินททรรัพัพยย์ไ์ไมม่ม่มีตีตัวัวตตนน  3377,,111100                2233,,881133  
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                  หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556633                    

  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ    เเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น    จจำำหหนน่า่ายย    โโออนนเเขข้า้า    ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

  ณณ  ววันันททีี่ ่           ((โโออนนออออกก))    ณณ  ววันันททีี่ ่ 

 11  มมกกรราาคคมม                3311  ธธันันววาาคคมม  

 22556633                22556633  

รราาคคาาททุนุน                    

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 359,397  -  -  -  359,397 

เคร่ืองหมายการค้า 3,710  -  -  -  3,710 

รวม 363,107  -  -  -  363,107 

          
คค่า่าตตัดัดจจำำหหนน่า่ายยสสะะสสมม                  

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

เคร่ืองหมายการค้า 1,706  236  -  -  1,942 

รวม 299,135  29,415  -  -  328,550 

        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดต้ัง -  2,553  -  -  2,553 

สสินินททรรัพัพยย์ไ์ไมม่ม่มีตีตัวัวตตนน  6633,,997722                3377,,111100  

           
คค่า่าตตัดัดจจำำหหนน่า่ายยสสำำหหรรับับปปีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม        

2564          24,749 

2563          29,415  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทที่ได้ตัดค่าตัดจำหน่ายครบ

แล้วและยังคงใช้งานอยู่มีจำนวนประมาณ 311.62 ล้านบาท และ 247.26 ล้านบาท ตามลำดับ 

1133..  ภภาาษษีีเเงงิินนไไดด้้รรออกกาารรตตััดดบบััญญชชีี    

  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มรีายละเอียดดังนี้ 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

  22556644   22556633  

สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภาาษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออกกาารรตตัดัดบบััญญชชีี    

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน) 1,056,589  1,050,714 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (หนี้สูญตัดบัญชี) 132,350  148,325 

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 45,505  41,919 

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 7,405  12,406 

ตราสารอนุพันธ์ 12,176  41,006 

อ่ืน ๆ 3,258  3,361 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 2,965  561 

รรววมม 1,260,248  1,298,292 

     

หหนนีี้ส้สินินภภาาษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออกกาารรตตััดดบบัญัญชชีี    

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืม (1,752)  (1,310) 

รรววมม (1,752)  (1,310) 

สสุทุทธธิ ิ 11,,225588,,449966   11,,229966,,998822  
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนในปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้ 

หหนน่ว่วยย  ::  พพัันนบบาาทท 

  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 

  รราายยกกาารร  

ททีี่ร่รัับบรรูู้เ้เขข้า้า  

  รราายยกกาารร  

ททีี่ร่รัับบรรูู้เ้เขข้า้า  

  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 

 11  มมกกรราาคคมม  กกำำไไรร  ((ขขาาดดททุนุน))  กกำำไไรร  ((ขขาาดดททุนุน  ))   3311  ธธันันววาาคคมม  

 22556644       เเบบ็ด็ดเเสสรร็จ็จออืื่น่น   22556644  

สสินินททรรััพพยย์ภ์ภาาษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออกกาารรตตัดัดบบัญัญชชีี          

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม  

  (ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน) 1,050,714 

 

5,875 

 

- 

 

1,056,589 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (หนี้สูญตัดบญัชี) 148,325  (15,975)  -  132,350 

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 41,919  4,255  (669)  45,505 

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 12,406  (5,001)  -  7,405 

ตราสารอนุพันธ์ 41,006  (28,830)  -  12,176 

 อ่ืนๆ    3,361  (103)  -  3,258 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 561  2,404  -  2,965 

  1,298,292  (37,375)  (669)  1,260,248 

         

หหนนีี้ส้สินินภภาาษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออกกาารรตตัดัดบบัญัญชชีี         

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืม (1,310)  (442)  -  (1,752) 

  (1,310)  (442)  -  (1,752) 

สสินินททรรััพพยย์ภ์ภาาษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออกกาารรตตัดัดบบัญัญชชีี  11,,229966,,998822    ((3377,,881177))    ((666699))    11,,225588,,449966  
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หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 

3311  ธธันันววาาคคมม  22556622  

  ผผลลกกรระะททบบจจาากก  

กกาารรใใชช้ ้ TTFFRRSS  99  

แแลละะ  TTFFRRSS  1166  

  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 

11  มมกกรราาคคมม  22556633  

  รราายยกกาารร  

ททีี่่รรัับบรรูู้เ้เขข้า้า  

กกำำไไรร  ((ขขาาดดททุุนน))  

  รราายยกกาารร  

ททีี่่รรัับบรรูู้เ้เขข้า้า  

กกำำไไรร((ขขาาดดททุนุน))  

เเบบ็ด็ดเเสสรร็็จจออืื่น่น  

  ยยออดดคคงงเเหหลลือือ  

ณณ  ววันันททีี่ ่ 

3311  ธธันันววาาคคมม  22556633  

สสิินนททรรัพัพยย์ภ์ภาาษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออกกาารรตตัดัดบบัญัญชชีี             

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ/  

   ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) 

 

704,842 

  

155,251 

  

860,093 

  

190,621 

  

- 

  

1,050,714 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม (หน้ีสูญตัดบัญชี) 137,020      -  137,020  11,305  -  148,325 

ประมาณการหน้ีสินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 37,284      -  37,284  3,506  1,129  41,919 

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 12,303      -  12,303  103  -  12,406 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

     (รวมสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ   

 และอัตราดอกเบ้ีย) 

 

 

55,371 

  

 

(55,371) 

  

 

  - 

 

-  

 

 

- 

 

- 

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

อ่ืน ๆ 3,250      -  3,250  111  -  3,361 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า            -                    (524)  (524)  1,085  -  561 

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

หหนนีี้้สสินินภภาาษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออกกาารรตตัดัดบบัญัญชชีี             

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

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

สสิินนททรรัพัพยย์ภ์ภาาษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออกกาารรตตัดัดบบัญัญชชีี                                994477,,771188    118855,,880055    11,,113333,,552233    116622,,333300    11,,112299    11,,229966,,998822  
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1144..  หหนนีี้้สสิินนททีี่่มมีีภภาารระะดดออกกเเบบีี้้ยย  

  
หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

 ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556644    ณณ  ววันันททีี่ ่ 3311  ธธันันววาาคคมม  22556633  

 เเงงินินกกูู้ย้ยืมืม    เเงงินินกกูู้ย้ยืมืม    หหุุ้น้นกกูู้ ้   รรววมม    เเงงินินกกูู้ย้ยืมืม    เเงงินินกกูู้ย้ยืมืม    หหุุ้น้นกกูู้ ้   รรววมม  

 รระะยยะะสสัั้น้นจจาากก    รระะยยะะยยาาววจจาากก            รระะยยะะสสัั้น้นจจาากก    รระะยยะะยยาาววจจาากก          

 สสถถาาบบันันกกาารรเเงงินิน    สสถถาาบบันันกกาารรเเงงินิน            สสถถาาบบันันกกาารรเเงงินิน    สสถถาาบบันันกกาารรเเงงินิน          

สส่ว่วนนททีี่ห่หมมุนุนเเววียียนน                 

เงินต้น 3,000,000  2,300,000  4,000,000  9,300,000  4,650,000  3,206,204  4,000,000  11,856,204 

หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้                

  และเงินกู้ยืมรอตัดบัญช ี (1,851)  -  (430)  (2,281)  (1,412)  (67)  (650)  (2,129) 

สสุทุทธธิ ิ 2,998,149  2,300,000  3,999,570  9,297,719  4,648,588  3,206,137  3,999,350  11,854,075 

                
สส่ว่วนนททีี่ไ่ไมม่ห่หมมุนุนเเววียียนน                   

เงินต้น -  5,084,094  7,000,000   12,084,094  -  5,284,094  7,500,000   12,784,094 

หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้                

  และเงินกู้ยืมรอตัดบัญช ี -   (1,932)  (5,997)  (7,929)  -  -  (5,310)  (5,310) 

สสุทุทธธิ ิ -  5,082,162  6,994,003   12,076,165  -  5,284,094  7,494,690   12,778,784 

รรววมม  22,,999988,,114499    77,,338822,,116622    1100,,999933,,557733    2211,,337733,,888844    44,,664488,,558888    88,,449900,,223311    1111,,449944,,004400    2244,,663322,,885599  

                  
- ส่วนที่มีหลักประกัน* -  -  -   -  -  -  -   - 

- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 2,998,149  7,382,162  10,993,573  21,373,884  4,648,588  8,490,231  11,494,040  24,632,859 

รรววมม  22,,999988,,114499    77,,338822,,116622    1100,,999933,,557733    2211,,337733,,888844    44,,664488,,558888    88,,449900,,223311    1111,,449944,,004400    2244,,663322,,885599  

* บริษัทมีการให้บริษัทใหญ่ออกหนังสือค้ำประกันเพ่ือประกันการชำระเงินของบริษัทภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว 



117รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

 
 

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำแนกตามประเภทสกุลเงินดังนี้ 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

  22556644    22556633  

สกุลเงินบาท 21,373,884   23,726,722 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -   906,137 

รรววมม 2211,,337733,,888844    2244,,663322,,885599  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หนี้สินดังกล่าวข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.57 ถึงร้อยละ 

3.37 ต่อปี และร้อยละ 0.71 ถึงร้อยละ 3.72 ต่อปี ตามลำดับ 

 

สสััญญญญาาแแลลกกเเปปลลีี่ย่ยนนสสกกุุลลเเงงินินตตรราาตต่า่างงปปรระะเเททศศ  แแลละะออัตัตรราาดดออกกเเบบีี้ย้ย  ((ccrroossss  ccuurrrreennccyy  aanndd  iinntteerreesstt  rraattee  

sswwaapp  aaggrreeeemmeenntt))  สสัญัญญญาาแแลลกกเเปปลลีี่ย่ยนนออัตัตรราาดดออกกเเบบีี้ย้ย  ((iinntteerreesstt  rraattee  sswwaapp  aaggrreeeemmeenntt))  

 

สกุลเงินบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (interest rate swap agreement)     

เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่

ระบุในสัญญากับธนาคารในประเทศที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จำนวนเงินรวม 3,400.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (interest rate swap agreement) เพื่อป้องกัน

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

กับธนาคารในประเทศที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง จำนวนเงินรวม 4,100.00 ล้าน

บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทรับรู้สัญญาดังกล่าวเป็นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่า

ยุติธรรม จำนวน 60.88 ล้านบาท และ 137.85 ล้านบาท ตามลำดับ 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (cross 

currency and interest rate swap agreement) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็น

เงินตราต่างประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งนี้ สัญญาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา

ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย มีดังนี้ 
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• กับธนาคารในประเทศหลายแห่งจำนวนเงินรวม 8.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อการแลกเปลี่ยนเป็น

สกุลเงินบาทจำนวน 276.40 ล้านบาท และแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ทุก ๆ หนึ่งเดือน เป็นอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทรับรู้สัญญา

ดังกล่าวเป็นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม จำนวน 36.31 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทได้ชำระคืนหนี้สินดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน 

• กับสาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงินรวม 22.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพ่ือ

การแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาทจำนวน 689.26 ล้านบาท และแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกาทุกๆ หนึ่งเดือนเป็นอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทรับรู้สัญญาดังกล่าวเป็นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมจำนวน 30.87 ล้านบาท ตามลำดับ 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ชำระคืนหนี้สินดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน 
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หหุุ้้นนกกูู้ ้ 

หุ้นกู้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปน้ี 

  ววันันททีี่จ่จำำหหนน่า่ายย  ววันันททีี่ค่ครรบบกกำำหหนนดดชชำำรระะ  จจำำนนววนนคครรัั้ง้ง  มมีหีหลลัักกปปรระะกกันัน//  จจำำนนววนนหหนน่ว่วยย  มมูลูลคค่า่าตต่่ออหหนน่ว่วยย   22556644    22556633  

    ไไมม่ม่มีหีหลลัักกปปรระะกกันัน     ((พพันันบบาาทท))   ((พพันันบบาาทท))  

1 25 กุมภาพันธ์ 2559 25 กุมภาพันธ์ 2564 คร้ังที่ 2 ไม่มีหลักประกัน 2,000,000 1,000 บาท     -  2,000,000 

2 15 กันยายน 2559 15 กันยายน 2566 คร้ังที่ 2 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  1,000,000  1,000,000 

3 30 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2565 คร้ังท่ี 1 ไม่มีหลักประกัน 1,500,000 1,000 บาท  1,500,000  1,500,000 

4 7 มิถุนายน 2560 7 มิถุนายน 2567 คร้ังท่ี 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  1,000,000  1,000,000 

5 24 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2564 คร้ังท่ี 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท     -  1,000,000 

6 27 เมษายน 2561 27 เมษายน 2564 คร้ังท่ี 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท     -  1,000,000 

7 29 เมษายน 2562 28 มกราคม 2565 คร้ังท่ี 1 ไม่มีหลักประกัน 1,500,000 1,000 บาท  1,500,000  1,500,000 

8 26 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2565 คร้ังท่ี 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 บาท  1,000,000  1,000,000 

9  24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2567 คร้ังท่ี 1  ไม่มีหลักประกัน 1,500,000 1,000 บาท  1,500,000       1,500,000 

10   30 เมษายน 2564   26 เมษายน 2567 คร้ังท่ี 1 ไม่มีหลักประกัน 2,000,000             1,000 บาท        2,000,000   - 

11   14 ตุลาคม 2564   12 ตุลาคม 2566 คร้ังท่ี 1 ไม่มีหลักประกัน 1,000,000             1,000 บาท       1,000,000  - 

12    14 ตุลาคม 2564   11 ตุลาคม 2567 คร้ังท่ี 2 ไม่มีหลักประกัน    500,000 1,000 บาท          500,000  - 

        11,000,000  11,500,000 

    หัก ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้    (6,427)  (5,960) 

        10,993,573  11,494,040 

    หัก หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี    (3,999,570)  (3,999,350) 

    หหุุ้น้นกกูู้้รระะยยะะยยาาวว  --  สสุทุทธธิ ิ    66,,999944,,000033   77,,449944,,669900 

  

  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.08 ถึงร้อยละ 3.37 ต่อปี และร้อยละ 1.79 ถึงร้อยละ 3.37 ต่อปี ตามลำดับ 
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1155..  เเจจ้้าาหหนนีี้้ออืื่่นน  

  

เจ้าหนีอ่ื้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้  

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

 22556644    22556633  

ดดออกกเเบบีี้ย้ยแแลละะคค่า่าธธรรรรมมเเนนียียมมกกาารรคค้ำ้ำปปรระะกกันันคค้า้างงจจ่า่ายย     

    - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 15,207  15,838 

    - สถาบันการเงินอ่ืน 84,048  99,843 

เจ้าหนีอ่ื้น 74,201  62,548 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 20,557  20,902 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและอ่ืน ๆ 316,509  324,442 

รรววมม 551100,,552222    552233,,557733  

1166..  หหนนีี้ส้สินินตตาามมสสัญัญญญาาเเชช่า่า  

 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

  

กกาารรววิเิเคครราาะะหห์ต์ตาามมกกาารรคครรบบกกำำหหนนดด::  

22556644    22556633  

ปีที่ 1 167,233  119,097 

ปีที่ 2 98,888       38,075 

ปีที่ 3 80,234  48,238 

ปีที่ 4 71,942  3,857 

ถัดจากปีที่ 4 292,099  25,726 

 710,396  234,993 

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (45,341)  (17,359) 

รรววมม  666655,,005555    221177,,663344  

    

กกาารรจจัดัดปปรระะเเภภทท::     

หมุนเวียน 154,440  88,506 

ไม่หมุนเวียน 510,615  129,128 

รรววมม  666655,,005555    221177,,663344  
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1177..  ปปรระะมมาาณณกกาารรหหนนีี้ส้สินินผผลลปปรระะโโยยชชนน์พ์พนนักักงงาานน  

  

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซ่ึงจัดเปน็

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

 

ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดังนี ้

 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

 22556644    22556633  

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 17,789  16,450 

ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน 3,768  3,155 

รรววมม  2211,,555577    1199,,660055  

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 

 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

 22556644    22556633  

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 209,594  186,423 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 17,789  16,450 

ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน 3,768  3,155 

(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน    

ที่กำหนดไว้    

- จากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (5,631)  (1,746) 

- จากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,286  7,391 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (280) - (2,079) 

ยยออดดยยกกไไปปขขอองงภภาารระะผผูกูกพพันันตตาามมโโคครรงงกกาารรผผลลปปรระะโโยยชชนน์ท์ทีี่ก่กำำหหนนดดไไวว้้  222277,,552266    220099,,559944  
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพัน 

ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ 

 

 22556644  22556633  

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 22.92 ต่อป ี

ข้ึนอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน 

ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 22.92 ต่อป ี

ข้ึนอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน 

อัตราคิดลด  ร้อยละ 2.00 ต่อป ี ร้อยละ 1.80 ต่อป ี

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   

โดยประมาณ ร้อยละ 4.00 ต่อป ี ร้อยละ 4.00 ต่อป ี

 

ข้อสมมติที ่สำคัญในการกำหนดโครงการผลประโยชน์ที ่กำหนดไว้ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ประกอบด้วย อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนและอัตราคิดลด การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้พิจารณา

จากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องที่อาจ

เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะที่ข้อสมมติอื่นคงที่ ซึ่งทำให้ภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากสมมติฐาน

ดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 

 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

 22556644  22556633  

อัตราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน - เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 20,858 21,118 

อัตราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (15,516) (15,582) 

อัตราคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (15,678) (15,474) 

อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 20,681 20,562 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในโครงการผลประโยชน์ ที่

กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นไปได้ยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่าง ๆ เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอ่ืน

เนื่องจากข้อสมมติฐานเหล่านั้นอาจมีความสัมพันธ์กัน 

นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 

Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจาก

งานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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1188..  ภภาารระะผผููกกพพัันนกกาารรรรืื้้ออถถออนนสส่่ววนนปปรรัับบปปรรุุงงสสิิททธธิิกกาารรเเชช่่าา  

ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

  22556644    22556633  

ยอดต้นปี 63,467   64,107 

ประมาณการหนี้สินเพ่ิมขึ้น 24,495   698 

จ่ายค่าร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า (25,453)   (826) 

กลับรายการประมาณการหนี้สิน (4,746)   (512) 

 57,763  63,467 

หัก   ภาระผูกพันการร้ือถอนส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าภายในหนึ่งป ี        -   (29,530) 

รรววมม  5577,,776633    3333,,993377  

1199..  ตตรราาสสาารรออนนุุพพัันนธธ์์ททาางงกกาารรเเงงิินน  

  

  ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท 

  22556644    22556633  

หหนนีี้ส้สินินททาางงกกาารรเเงงินินททีี่เ่เปป็น็นตตรราาสสาารรออนนุพุพันันธธ์ ์     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -   67,178 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 60,879   137,854 

รรววมม  6600,,887799    220055,,003322  

รายละเอียดเพ่ิมเติมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมีอยู่ในหมายเหตุข้อ 14 

 

2200..  กกาารรจจััดดกกาารรสส่่ววนนททุุนน  

  

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพ่ือการดำรงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ของบริษัทเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอ่ืน 

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินให้กู ้ยืมส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน จากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังโดยบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50.00 ล้านบาท 
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2211..  สสำำรรอองงตตาามมกกฎฎหหมมาายย  

  

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุน

สำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผล

ไม่ได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียนแล้ว  

2222..  รราายยงงาานนททาางงกกาารรเเงงิินนจจำำแแนนกกตตาามมสส่่ววนนงงาานน  

  

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภครายย่อย ซึ่งได้แก่ การให้สินเชื่อในรูปแบบของสินเช่ือ

บุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระ ซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานเป็นกลุ่มเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น 

ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะใน

ประเทศไทย ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

2233..  รราายยไไดด้้ออืื่่นน  

 

รายได้อ่ืนสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย  

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

 22556644    22556633  

หนี้สูญรับคืน 1,292,767  1,318,379 

อ่ืน ๆ 122,909  117,122 

รรววมม 11,,441155,,667766    11,,443355,,550011  
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2244..  คค่่าาใใชช้้จจ่่าายยตตาามมลลัักกษษณณะะ  

  

กำไรสุทธิสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เกิดขึ้นภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่สำคัญ 

ดังต่อไปนี ้

หหนน่่ววยย  ::  พพันันบบาาทท  

  22556644    22556633  

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 1,693,693  1,657,702 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 168,679  214,126 

ค่านายหน้า 288,935  260,199 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 370,291  338,572 

ค่าเช่า 32,359  33,711 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์  511,862  534,965 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 4,880,556  4,542,957 

อ่ืน ๆ 775,956  786,655 

รรววมม  88,,772222,,333311    88,,336688,,888877  

2255..  กกอองงททุุนนสสำำรรอองงเเลลีี้้ยยงงชชีีพพ  

 

บริษัทได้จัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงาน

ของบริษัทเป็นสมาชิกกองทุน และจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (จำกัด) ภายใต้

ข้อบังคับของกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน

พนักงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 7  

จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายสมทบซึง่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับปี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจำนวนเงิน 34.60 ล้านบาท และ 34.01 ล้านบาท ตามลำดับ 
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2266..  ตต้้นนททุุนนททาางงกกาารรเเงงิินน  

  

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

  22556644    22556633  

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    

- กิจการที่เก่ียวข้องกัน 67,406  98,383 

- สถาบันการเงินอ่ืน 321,894  460,820 

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน -  85 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -  15,959 

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 136,684  278,391 

กำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ (144,153)  (227,215) 

อ่ืน ๆ 22,939  21,230 

รรววมม  440044,,777700    664477,,665533  

2277..  คค่า่าใใชช้จ้จ่า่ายยภภาาษษีเีเงงินินไไดด้ ้ 

  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี ้

  

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

 22556644    22556633  

ภภาาษษีเีเงงินินไไดด้ป้ปัจัจจจุบุบันัน     

สำหรับปีปัจจุบัน  1,155,744  1,450,111 

 1,155,744  1,450,111 

    
ภภาาษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออกกาารรตตััดดบบัญัญชชีี     

การเปล่ียนแปลงของผลต่างช่ัวคราว 37,817  (162,330) 

 37,817  (162,330) 

รรววมม  11,,119933,,556611    11,,228877,,778811  
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 

 

      หหนน่ว่วยย  ::  พพัันนบบาาทท  

  ออัตัตรราาภภาาษษี ี   22556644    ออัตัตรราาภภาาษษี ี   22556633  

  ((รร้้ออยยลละะ))        ((รร้้ออยยลละะ))      

        
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้   5,544,666    6,085,570 

        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีเงินได้ 20.0  1,108,933  20.0  1,217,114 

        
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่าย         

ทางบัญชีแต่มิได้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี   46,811    232,997 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ   1,155,744    1,450,111 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีที่เก่ียวข้องกับ        

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึนและที่กลับรายการ   37,817    (162,330) 

คค่่าาใใชช้จ้จ่า่ายยภภาาษษีเีเงงินินไไดด้ ้ 21.5   11,,119933,,556611    21.2   11,,228877,,778811  

2288..  เเงงินินปปันันผผลลจจ่า่ายย  

 

28.1 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.61 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 1,566.00 ล้านบาท เงิน

ปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

28.2 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

การจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.39 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 1,434.00 ล้านบาท เงิน

ปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

2299..  เเคครรืื่่อองงมมืืออททาางงกกาารรเเงงิินน  

  

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

บริษัทได้ติดตามและจัดการความเส่ียงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทผ่านรายงานความ

เส่ียงภายในซึ่งจะวิเคราะห์ความเส่ียงตามระดับและขนาดของความเส่ียง ความเส่ียงเหล่านี้รวมถึงความเส่ียง

ด้านตลาด (ตลอดจนความเส่ียงจากสกุลเงิน และความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเส่ียงด้านสินเชื่อ และ

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทพิจารณาลดผลกระทบของความเส่ียงเหล่านี้โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเส่ียง

ทั้งจำนวน การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทที่ได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทไม่ได้เข้าทำรายการหรือซื้อขายเครื่องมือทางการเงินรวมถึงตรา

สารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งกำไร 
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การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง

บริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกำกับ

ดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

29.1 ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตาม

เง่ือนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียง

ทางด้านสินเชื่อโดยมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รัดกุมเพื่อป้องกันความ

เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน โดยกำหนดให้พนักงานอนุมัติสินเช่ือจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

และจากร้านคู่ค้า 

ความเส่ียงด้านเครดิตของบริษัทนี้มีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิค่า

เผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนแล้ว 

ฐฐาานนะะเเปปิิดดสสููงงสสุุดดตต่่ออคคววาามมเเสสีี่่ยยงงดด้้าานนเเคครรดดิิตต  

ตารางด้านล่างนี้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิตสำหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้และ

ยังไม่รับรู้ ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของเครื่องมือทางการเงินโดยไม่คำนึงถึง

หลักประกันและการดำเนินการใด ๆ  สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะ

เปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิตเท่ากับมูลค่าตามบัญชีข้ันต้นก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิต มีดังนี้ 

 หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

 22556644    22556633  

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 57,282,891  57,796,122 

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ 50,668,988  46,957,129 

รรววมมฐฐาานนะะเเปปิดิดตต่อ่อคคววาามมเเสสีี่ย่ยงงดด้า้านนเเคครรดดิติต  110077,,995511,,887799    110044,,775533,,225511  
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กกาารรววิิเเคครราาะะหห์์คคุุณณภภาาพพดด้้าานนเเคครรดดิิตต  

ความเส่ียงด้านเครดิต เป็นความเส่ียงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผล

ให้บริษัทขาดทุน บริษัทกำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยทำการวิเคราะห์

เครดิตจากข้อมูลของลูกค้า และติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวนเงินที่แสดง

ในตาราง สำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน) และสำหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือ 

คำอธิบายของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ และการด้อยค่าด้านเครดิต อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 3.3.1 

 

       หหนน่ว่วยย::  พพันันบบาาทท  

 3311  ธธันันววาาคคมม  22556644 

 สสิินนททรรัพัพยย์ท์ทาางงกกาารรเเงงินิน  

ททีี่ไ่ไมม่ม่มีกีกาารรเเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น  

ออยย่า่างงมมีนีนััยยสสำำคคัญัญขขอองง

คคววาามมเเสสีี่ย่ยงงดด้า้านน

เเคครรดดิิตต  ((ชชัั้น้นททีี่ ่ 11))  

  สสิินนททรรัพัพยย์ท์ทาางงกกาารรเเงงินิน  

ททีี่ม่มีกีกาารรเเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น  

ออยย่า่างงมมีนีนััยยสสำำคคัญัญขขอองง

คคววาามมเเสสีี่ย่ยงงดด้า้านนเเคครรดดิิตต  

((ชชัั้น้นททีี่ ่ 22))  

 สสิินนททรรัพัพยย์์ททาางงกกาารรเเงงินิน  

ททีี่ม่มีกีกาารรดด้อ้อยยคค่า่า  

ดด้้าานนเเคครรดดิติต  

((ชชัั้น้นททีี่ ่ 33)) 

 รรววมม 

ลลููกกหหนนีี้้เเงงิินนใใหห้้กกูู้้ยยืืมม     

ไม่ค้างชำระ  53,157,691  201,081  146,106  53,504,878 

ค้างชำระ 1 - 90 วัน  722,635  1,855,117  13,804  2,591,556 

มากกว่า 90 วันข้ึนไป  -  -  1,186,457  1,186,457 

รวม 53,880,326  2,056,198  1,346,367  57,282,891 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (2,646,238)  (1,522,556)  (1,113,552)   (5,282,346)  

มมูลูลคค่า่าตตาามมบบัญัญชชีีสสุทุทธธิ ิ 5511,,223344,,008888    553333,,664422            223322,,881155    5522,,000000,,554455  

         

  

หหนน่ว่วยย::  พพันันบบาาทท 

 3311  ธธันันววาาคคมม  22556633 

 สสิินนททรรัพัพยย์ท์ทาางงกกาารรเเงงินิน  

ททีี่ไ่ไมม่ม่มีกีกาารรเเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น  

ออยย่า่างงมมีนีนััยยสสำำคคัญัญขขอองง

คคววาามมเเสสีี่ย่ยงงดด้า้านน

เเคครรดดิิตต  ((ชชัั้น้นททีี่ ่ 11))  

  สสิินนททรรัพัพยย์ท์ทาางงกกาารรเเงงินิน  

ททีี่ม่มีกีกาารรเเพพิิ่ม่มขขึึ้น้น  

ออยย่า่างงมมีนีนััยยสสำำคคัญัญขขอองง

คคววาามมเเสสีี่ย่ยงงดด้า้านนเเคครรดดิิตต  

((ชชัั้น้นททีี่ ่ 22))  

 สสิินนททรรัพัพยย์์ททาางงกกาารรเเงงินิน  

ททีี่ม่มีกีกาารรดด้อ้อยยคค่า่า  

ดด้้าานนเเคครรดดิติต  

((ชชัั้น้นททีี่ ่ 33)) 

 รรววมม 

ลลููกกหหนนีี้้เเงงิินนใใหห้้กกูู้้ยยืืมม     

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

ค้างชำระ 1 - 90 วัน  767,589  905,051   86,482    1,759,122 

มากกว่า 90 วันข้ึนไป  -  -  1,978,293    1,978,293 

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

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

มมูลูลคค่า่าตตาามมบบัญัญชชีีสสุทุทธธิ ิ 5511,,660011,,997777    661188,,005544        332233,,229933    5522,,554433,,332244  
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29.2 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซึ่งได้กำหนด

กรอบการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเงินทุนระยะส้ัน ระยะกลาง และ

ระยะยาว และข้อกำหนดการบริหารสภาพคล่องของบริษัท บริษัทบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องด้วย

การรักษาระดับเงินทุนสำรอง วงเงินกู้ยืมกับธนาคาร และทุนสำรองเพื่อการกู้ยืมให้เพียงพอ โดย

ติดตามการคาดการณ์กระแสเงินสดและกระแสเงินสดที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง โดยการจับคู่อายุครบ

กำหนดที่เหมาะสมของสินทรัพย์และหนี้สินทาง การเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทได้ถูกจัดประเภทตาม

ระยะเวลาครบกำหนดคงเหลือของสัญญา ดังนี้ 

           หหนน่ว่วยย::  พพันันบบาาทท  

 22556644 

 เเมมืื่อ่อททววงงถถาามม    ไไมม่เ่เกกินิน  11  ปปี ี  11  --  55  ปปี ี  มมาากกกกวว่า่า  55  ปปี ี  ไไมม่ม่มีรีระะยยะะเเววลลาา  รรววมม 

สสิินนททรรััพพยย์์ททาางงกกาารรเเงงิินน       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 

 

472,019 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

472,019 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม -  51,959,174  41,371  -  -  52,000,545 

รรววมมสสินินททรรัพัพยย์ท์ทาางงกกาารรเเงงินิน  447722,,001199    5511,,995599,,117744    4411,,337711    --    --    5522,,447722,,556644  

            

       

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 

สถาบันการเงิน 

 

1,500,000 

  

1,498,149 

  

- 

  

- 

  

- 

  

2,998,149 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 

สถาบันการเงิน 

 

- 

  

2,300,000 

  

5,082,162 

  

- 

  

- 

  

7,382,162 

หุ้นกู้ -  3,999,570  6,994,003  -  -  10,993,573 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ -  29,781  31,098  -  -  60,879 

รรววมมหหนนีี้ส้สินินททาางงกกาารรเเงงินิน  11,,550000,,000000    77,,882277,,550000    1122,,110077,,226633    --    --    2211,,443344,,776633  
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หหนน่ว่วยย::  พพันันบบาาทท 

 22556633 

 เเมมืื่อ่อททววงงถถาามม    ไไมม่เ่เกกินิน  11  ปปี ี  11  --  55  ปปี ี  มมาากกกกวว่า่า  55  ปปี ี  ไไมม่ม่มีรีระะยยะะเเววลลาา  รรววมม 

สสิินนททรรััพพยย์์ททาางงกกาารรเเงงิินน       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 

  

436,455 

  

              - 

  

              - 

  

              - 

  

              - 

   

436,455 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม               -  52,493,906  49,418                -                -  52,543,324 

รรววมมสสินินททรรัพัพยย์ท์ทาางงกกาารรเเงงินิน  443366,,445555    5522,,449933,,990066    4499,,441188                                --                                --    5522,,997799,,777799  

            

หหนนีี้้สสิินนททาางงกกาารรเเงงิินน       

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 

สถาบันการเงิน 

 

1,540,000 

           

3,108,588 

  

              - 

  

              - 

  

              - 

  

4,648,588 

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 

สถาบันการเงิน 

 

              - 

  

3,206,137 

  

5,284,094 

  

              - 

  

              - 

  

8,490,231 

หุ้นกู้               -  3,999,350  7,494,690                -                -  11,494,040 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์               -  90,696  114,336                -                -  205,032 

รรววมมหหนนีี้ส้สินินททาางงกกาารรเเงงินิน  11,,554400,,000000    1100,,440044,,777711    1122,,889933,,112200                                --                                --    2244,,883377,,889911  

29.3 ความเส่ียงด้านตลาด 

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเส่ียงทางการเงินหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก (ดูด้านล่าง) กลุ่มบริษัทมีการเข้าทำสัญญา

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที ่หลากหลายเพื่อจัดการความเสี ่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยและอัต รา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

29.3.1 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดใน

อนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของ

บริษัท บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี ้ยที ่เกิดจากเงินกู ้ยืม บริษัทลดความเสี ่ยง

ดังกล่าวโดยการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา

ดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุข้อ 14) 

29.3.2 ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามระยะเวลาถึงกำหนดชำระ

ของสัญญากู้ยืม เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดู

หมายเหตุข้อ 14) 
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29.4 ลำดับช้ันและประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  หหนน่่ววยย  ::  พพันันบบาาทท  

3311  ธธันันววาาคคมม  22556644  มมููลลคค่า่าตตาามมบบััญญชชี ี 

  สสินินททรรัพัพยย์ท์ทาางงกกาารรเเงงิินน    หหนนีี้ส้สินินททาางงกกาารรเเงงินิน    รรววมม  

    แแสสดดงงดด้ว้วยยมมููลลคค่า่า

ยยุตุติธิธรรรรมมผผ่่าานนกกำำไไรร

หหรรืืออขขาาดดททุนุน  

  แแสสดดงงดด้ว้วยยรราาคคาา

ททุุนนตตัดัดจจำำหหนน่่าายย  

  แแสสดดงงดด้ว้วยยมมููลลคค่า่า

ยยุตุติธิธรรรรมมผผ่่าานน

กกำำไไรรหหรรืืออขขาาดดททุนุน  

  แแสสดดงงดด้ว้วยยรราาคคาา

ททุุนนตตัดัดจจำำหหนน่่าายย  

  

            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  472,019         -         -  472,019 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม  -  52,000,545         -         -  52,000,545 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  -         -         -  2,998,149  2,998,149 

เจ้าหนี้การค้า  -         -         -  3,725  3,725 

เจ้าหนี้อ่ืน  -         -         -  510,522  510,522 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  -         -         -  7,382,162  7,382,162 

หุ้นกู้  -         -         -  10,993,573  10,993,573 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  -         -         -  665,055  665,055 

ตราสารอนุพันธ์  -         -         60,879         -  60,879 

           

    

  หหนน่่ววยย  ::  พพันันบบาาทท  

3311  ธธันันววาาคคมม  22556633  มมููลลคค่า่าตตาามมบบััญญชชี ี 

  สสินินททรรัพัพยย์ท์ทาางงกกาารรเเงงิินน    หหนนีี้ส้สินินททาางงกกาารรเเงงินิน    รรววมม  

    แแสสดดงงดด้ว้วยยมมููลลคค่า่า

ยยุตุติธิธรรรรมมผผ่่าานนกกำำไไรร

หหรรืืออขขาาดดททุนุน  

  แแสสดดงงดด้ว้วยยรราาคคาา

ททุุนนตตัดัดจจำำหหนน่่าายย  

  แแสสดดงงดด้ว้วยยมมููลลคค่า่า

ยยุตุติธิธรรรรมมผผ่่าานน

กกำำไไรรหหรรืืออขขาาดดททุนุน  

  แแสสดดงงดด้ว้วยยรราาคคาา

ททุุนนตตัดัดจจำำหหนน่่าายย  

  

            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           -  436,455         -         -  436,455 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม         -  52,543,324         -         -  52,543,324 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน         -         -         -  4,648,588  4,648,588 

เจ้าหนี้การค้า         -         -         -  5,368  5,368 

เจ้าหนี้อ่ืน         -         -         -  523,573  523,573 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         -         -         -  8,490,231  8,490,231 

หุ้นกู้         -         -         -  11,494,040  11,494,040 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  -         -         -  217,634  217,634 

ตราสารอนุพันธ์         -         -  205,032         -  205,032 
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29.5 มูลค่ายุติธรรม 

 ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม 

ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึง

จำนวนเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและหรือ

วิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณข้ึน บริษัทใช้

วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากมี

ระยะเวลาครบกำหนดเมื่อทวงถามถึงภายในหนึ่งปี 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท และการจัดลำดับช้ันมูลค่ายุติธรรม แสดงดังตาราง

ต่อไปนี้ 

 
หหนน่ว่วยย  ::  พพัันนบบาาทท  

  ณณ  3311  ธธันันววาาคคมม  22556644  ลลำำดดับับชชัั้น้น  ณณ  3311  ธธันันววาาคคมม  22556633  ลลำำดดับับชชัั้น้น  เเททคคนนิิคคกกาารรปปรระะเเมมินินมมูลูลคค่า่า  

  มมูลูลคค่า่า  

ตตาามมบบัญัญชชี ี 

มมูลูลคค่า่า  

ยยุุตติธิธรรรรมม  

มมูลูลคค่า่า  

ยยุุตติธิธรรรรมม  

มมูลูลคค่า่า  

ตตาามมบบัญัญชชี ี 

มมูลูลคค่า่า  

ยยุุตติธิธรรรรมม  

มมูลูลคค่า่า  

ยยุุตติธิธรรรรมม  

แแลละะขข้้ออมมูลูลททีี่ใ่ใชช้ใ้ในนกกาารรววัดัด  

มมูลูลคค่า่ายยุุตติธิธรรรรมม  

สินทรัพย์         

ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 52,000,545 76,711,754 3 52,543,324 75,618,710 3 คิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

ได้รับในอนาคต โดยคำนึงถึงเงิน

ต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเรียก

เก็บชำระได้และคิดลดด้วยอัตรา

ผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียง

(Risk free rate) 

   สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - 2 - - 2 ราคา Over the counter 

        
หนี้สิน        

เงินกู้ยืมระยะยาว 

จากสถาบันการเงิน 

7,382,162 7,409,493 3 8,490,231 8,520,874 3 คิดลดกระแสเงินในอนาคตโดย

อ ัตราดอกเบ ี ้ ย Over the 

Counter ณ วันทำการสุดท้าย

ของรอบระยะเวลารายงาน 
 

หุ้นกู้ 10,993,573 11,106,952 2 11,494,040 11,579,601 2 คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดย

อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ 

สิ ้นวันทำการสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลารายงาน  หรือราคา 

Over the counter รวมถึงต้นทุน

การทำรายการ 

 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 60,879 60,879 2 205,032 205,032 2 ราคา Over the counter 
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3300..  ภภาารระะผผููกกพพัันนกกัับบบบุุคคคคลลหหรรืืออกกิิจจกกาารรททีี่่ไไมม่่เเกกีี่่ยยววขข้้อองงกกัันน  

  

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

  

หหนน่ว่วยย  ::  พพันันบบาาทท  

 22556644    22556633  

ภภาารระะผผูกูกพพันันรราายยจจ่า่ายยฝฝ่า่ายยททุนุน     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   -  4,798 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ัง และเคร่ืองใช้สำนักงาน -  59,004 

รรววมม  --    6633,,880022  

     ภภาารระะผผูกูกพพันันตตาามมสสััญญญญาาเเชช่า่าแแลละะบบรริกิกาารรททีี่ย่ยกกเเลลิิกกไไมม่ไ่ไดด้้     

ภายในหนึ่งป ี 10,932  12,742 

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าป ี 277  544 

รรววมม 1111,,220099    1133,,228866  

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าและบริการที่ทำการสำนักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับเป็น

ระยะเวลาต้ังแต่หนึ่งถึงสองปี ในการนี้ บริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราค่าเช่าต่อปีที่แตกต่างกันตามที่

ระบุในสัญญา  

3311..  กกาารรออนนุุมมััตติิงงบบกกาารรเเงงิินน  

  

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2565 



135รายงานประจำำาปี 2564 | บริษััท อีีซี่่� บาย จำำากััด (มหาชน)

ที่อยู�สาขาธุรกิจสินเช�่อเพ�่อผู�บร�โภค

กลุ�มที่ 1 : สาขา (รูปแบบ Full Branch / รูปแบบ Apply Channel)
 1 อมตะ ซ�ตี้  เลขที่ 333/129 หมู�ที่ 3 ต.บ�อว�น อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20230 222

 2 อมตะนคร 1) เลขท่ี 700/17 หมู�ท่ี 1 อาคาร Amata Financial Complex ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุร� 20000

 3 อยุธยา 1) เลขที่ 126 หมู�ที่ 3 ศูนย�การค�าอยุธยาซ�ตี้พาร�ค ชั�น 1
   ห�องเลขที่ G-83 ถ.สายเอเช�ย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศร�อยุธยา จ.พระนครศร�อยุธยา 13000

 4 อยุธยา 2 1) เลขที่ 303/8 ถ.โรจนะ ต.สามเร�อน อ.บางปะอิน จ.พระนครศร�อยุธยา 13160

 5 บิ�กซ� อำนาจเจร�ญ 1) เลขที่ 477 หมู�ที่ 7 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาอำนาจเจร�ญ
   ห�องเลขที่ GCN021 ชั�น G ต.บุ�ง อ.เมือง จ.อำนาจเจร�ญ 37000

 6 บิ�กซ� อ�อมใหญ� 1) เลขที่ 17/17 หมู�ที่ 8 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาอ�อมใหญ�
   ห�องเลขที่ GCN040 ชั�น G ต.อ�อมใหญ� อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

 7 บิ�กซ� บางพล ี1) เลขที่ 89 หมู�ที่ 9 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาบางพลี
   ห�องเลขที่ 2BB001 - 2BB001/1 ชั�น 2 ถ.เทพารักษ� ต.บางพลีใหญ� อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 8 บิ�กซ� บุร�รัมย� เลขที่ 150 หมู�ที่ 7 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาบุร�รัมย�
   ห�องเลขที่ GCR145  ชั�น 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุร�รัมย� จ.บุร�รัมย� 31000

 9 บิ�กซ� แจ�งวัฒนะ 1) เลขที่ 96 หมู�ที่ 1 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาแจ�งวัฒนะ ชั�น 1
   ห�องเลขที่ GCO011 แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

10 บิ�กซ� ฉะเช�งเทรา 2 1) เลขที่ 28/73 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาฉะเช�งเทรา 2
   ห�องเลขที่ GCR120 ชั�น 1 ถ.ศร�โสธรตัดใหม� ต.หน�าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเช�งเทรา 24000

11 บิ�กซ� เอ็กซ�ตร�า หาดใหญ� เลขที่ 677 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� เอ็กซ�ตร�า สาขาหาดใหญ�
   ห�องเลขที่ GCR112 ชั�น 1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110

12 บิ�กซ� หัวหมาก 1) เลขที่ 177 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาหัวหมาก
   ห�องเลขที่ G14 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป� จ.กรุงเทพฯ 10240

13 บิ�กซ� กาฬสินธุ� 1) เลขที่ 101/2-3 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขากาฬสินธุ�
   ห�องเลขที่ GCR111 ชั�น G ถ.ถีนานนท� ต.กาฬสินธุ� อ.เมืองกาฬสินธุ� จ.กาฬสินธุ� 46000

14 บิ�กซ� กำแพงเพชร 1) เลขที่ 613/1 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขากำแพงเพชร
   ห�อง 2CR208-209 ชั�น 2 ถ.เจร�ญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

15 บิ�กซ� ขอนแก�น เลขที่ 290/1 หมู�ที่ 17 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาขอนแก�น
   ห�องเลขที่ 2GCR 207 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000

16 บิ�กซ� ลำปาง เลขที่ 65 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาลำปาง
   ห�อง 2CR203/2 ชั�น 2 ถ.ไฮเวย�ลำปาง-งาว ต.สบตุ�ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

17 บิ�กซ� ลำพูน เลขที่ 200 หมู�ที่ 4 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาลำพูน
   ห�องเลขที่ GCR1130 ชั�น 1 ถ.ซุปเปอร�ไฮเวย� เช�ยงใหม�-ลำปาง ต.บ�านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

18 บิ�กซ� ลพบุร� เลขที่ 2 หมู�ที่ 1 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาลพบุร�
   ห�องเลขที่ 2CR228-229 ชั�น 2 ต.ท�าศาลา อ.เมืองลพบุร� จ.ลพบุร� 15000 

19 บิ�กซ� มหาชัย เลขที่ 79 หมู�ที่ 8 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขามหาชัย
   ห�องเลขที่ GCR148/2 ชั�น 1 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท�าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

20 บิ�กซ� น�าน 1) เลขที่ 708 หมู�ที่ 4 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาน�าน ห�องเลขที่ GCN056 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน�าน จ.น�าน 55000

21 บิ�กซ� นครปฐม  เลขที่ 754 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขานครปฐม
   ห�องเลขที่ 2CR207 ชั�น 2 ถ.เพชรเกษม ต.ห�วยจรเข� อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
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22 บิ�กซ� นครพนม 1) เลขที่ 9/2 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขานครพนม
    ห�องเลขที่ GCR117 ซ.ร�วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

23 บิ�กซ� พัทยา 1) เลขที่ 565/41 หมู�ที่ 10 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาพัทยา
    ห�องเลขที่ GCR101/2-3  ต.หนองปร�อ อ.บางละมุง จ.ชลบุร�

24 บิ�กซ� พ�ษณุโลก เลขที่ 939 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาพ�ษณุโลก
    ห�องเลขที่ 2CR223 ชั�น 2 ถ.พ�ชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000

25 บิ�กซ� เพชรบุร� 1) เลขที่ 130 หมู�ที่ 1 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาเพชรบุร� 
    ห�องเลขที่ 2CR209 ชั�น 2 ต.ต�นมะม�วง อ.เมืองเพชรบุร� จ.เพชรบุร� 76000

26 บิ�กซ� ระนอง 1) เลขที่ 666/1 หมู�ที่ 4 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาระนอง ห�อง GCR110 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000

27 บิ�กซ� ร�อยเอ็ด 1) เลขที่ 320 หมู�ที่ 1 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาร�อยเอ็ด
    ห�องเลขที่ GCR 112 ชั�น 1 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร�อยเอ็ด จ.ร�อยเอ็ด 45000

28 บิ�กซ� สระแก�ว 1) เลขที่ 352 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาสระแก�ว
    ห�องเลขที่ GCR113 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก�ว อ.เมือง จ.สระแก�ว 27000

29 บิ�กซ� สมุย 1) เลขที่ 129/19 หมู�ที่ 1 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาสมุย
    ห�องเลขที่ 2CR209 ต.บ�อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 84320

30 บิ�กซ� สมุทรปราการ 1) เลขที่ 498/1 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาสมุทรปราการ
    ห�องเลขที่ 2CR216 ชั�น 2 ถ.สุขุมว�ท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

31 บิ�กซ� สุโขทัย 1) เลขที่ 68 หมู�ที่ 2 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาสุโขทัย
    ห�องเลขที่ GCR120 ชั�น 1 ต.บ�านกล�วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

32 บิ�กซ� สุราษฎร�ธานี เลขที่ 130 หมู�ที่ 1 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาสุราษฎร�ธานี
    ห�องเลขที่ GCR102 ชั�น 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ�ง อ.เมืองสุราษฎร�ธานี จ.สุราษฎร�ธานี 84000

33 บิ�กซ� ตาก 1) เลขที่ 18/3 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาตาก
    ห�องเลขที่ GBB003 ชั�น G-IN ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

34 บิ�กซ� อุดรธาน ี1) เลขที่ 415 หมู�ที่ 3 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาอุดรธานี
    ห�องเลขที่ 2CR217 ชั�น 2 ถ.นิตโย ต.หมากแข�ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

35 บิ�กซ� วงศ�สว�าง 1) เลขที่ 888 ศูนย�การค�าบิ�กซ� ซูเปอร�เซ�นเตอร� สาขาวงศ�สว�าง
    ห�องเลขที่ A206 ชั�น 2 ถ.วงศ�สว�าง แขวงวงศ�สว�าง เขตบางซ�่อ กทม. 10800

36 เซ�นทรัล บางนา 1) เลขที่ 587,589 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลพลาซ�า สาขาบางนา
    ห�องเลขที่ K401 ชั�น 4 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260

37 เซ�นทรัล แจ�งวัฒนะ 1) เลขที่ 99, 99/9 หมู�ที่ 2 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลพลาซ�า สาขาแจ�งวัฒนะ
    ห�อง K401 ชั�น 4 ถ.แจ�งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร�ด จ.นนทบุร� 11120

38 เซ�นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล 1) เลขที่ 74,75 หมู�ที่ 5 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล สาขาภูเก็ต
    ห�องเลขที่ K403/1 ชั�น 4 ต.ว�ช�ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

39 เซ�นทรัล ขอนแก�น เลขที่ 99 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลพลาซ�า สาขาขอนแก�น 
    ห�อง 350 ชั�น 3 ถ.ศร�จันทร� ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก�น จ.ขอนแก�น 40000

40 เซ�นทรัล ป��นเกล�า 1) เลขที่ 7/222 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลพลาซ�า สาขาป��นเกล�า
    ห�องเลขที่ K410 ชั�น 4 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมร�นทร� เขตบางกอกน�อย กทม. 10700

41 เซ�นทรัล พระราม 2 1) เลขที่ 160 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลพลาซ�า สาขาพระราม 2
    ห�องเลขที่ KG15/1 ชั�น G ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 

42 เซ�นทรัล พระราม 3 1) เลขที่ 79 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลพลาซ�า สาขาพระราม 3
    ห�อง 430/2 ชั�น 4 ถ.สาธุประดิษฐ� แขวงช�องนนทร� เขตยานนาวา กทม. 10120

43 เซ�นทรัล รามอินทรา 1) เลขที่ 109/10 หมู�ที่ 3 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลพลาซ�า สาขารามอินทรา
    ห�องเลขที่ 202 ชั�น 2 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวร�ย� เขตบางเขน กทม. 10220
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44 เซ�นทรัล อุบลราชธาน ี1) เลขที่ 311 หมู�ที่ 7 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลพลาซ�า สาขาอุบลราชธานี
   ห�องเลขที่ K308 ชั�น 3 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

45 เซ�นทรัล เวสต�เกต 1) เลขที่ 199 ,199/1, 199/2 หมู�ที่ 6 ห�องเลขที่ 332 ชั�น 3 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ� จ.นนทบุร� 11140

46 เซ�นจูร�่ เดอะมูฟว�่ พลาซา 1) เลขที่ 15 อาคารเซ�นจูร�่ เดอะมูฟว�่ พลาซ�า ห�องเลขที่ 306 ชั�น 3 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว� กทม. 10400 

47 ชัยภูม ิ1) เลขที่ 171/25-26 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

48 เช�ยงราย เลขที่ 191-2 ถ.ธนาลัย ต.เว�ยง อ.เมือง จ.เช�ยงราย 57000

49 เซ�นทรัล เฟสติวัล เช�ยงใหม� 1) เลขที่ 99, 99/1, 99/2 หมู�ที่ 4 ศูนย�การค�าเซ�นทรัลเฟสติวัล สาขาเช�ยงใหม�
   ห�องเค 308 ชั�น 3 ถ.ซุปเปอร�ไฮเวย� ต.ฟ�าฮ�าม อ.เมือง จ.เช�ยงใหม� 50000

50 เช�ยงใหม� สหศร�ภูมิ เลขที่ 248/4 ถ.มณีนพรัตน� ต.ศร�ภูมิ อ.เมือง จ.เช�ยงใหม� 50200

51 ชุมพร 1) เลขที่ 25/53 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท�าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

52 แฟชั�น ไอส�แลนด� 1) เลขที่ 587, 589 ศูนย�การค�าแฟชั�นไอส�แลนด�
   ห�องเลขที่ GSKI1015 ชั�น 1 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

53 ฟ�วเจอร� พาร�ค รังสิต 1) เลขที่ 94 ศูนย�การค�าฟ�วเจอร�พาร�ค รังสิต 
   ห�อง PLZ.2.SHP022 ชั�น 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิป�ตย� อ.ธัญบุร� จ.ปทุมธานี 12130

54 กาญจนบุร� 1) เลขที่ 160/19 ถ.แสงชูโต ต.บ�านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุร� จ.กาญจนบุร�  71000

55 เลย 1) เลขที่ 25/19 ถ.ร�วมใจ ต.กุดป�อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

56 โลตัส บึงกาฬ 1) เลขที่ 461 หมู�ที่ 1 ศูนย�การค�าเทสโก� โลตัส สาขาบึงกาฬ
   ห�องเลขที่ 119 ชั�น 1 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  38000

57 โลตัส กระบี ่1) เลขที่ 191 หมู�ที่ 12 ศูนย�การค�าเทสโก� โลตัส สาขากระบี่
   ห�องเลขที่ P09P2057 ชั�น 2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น�อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

58 โลตัส หนองบัวลำภ ู1) เลขที่ 36 หมู�ที่ 2 ศูนย�การค�าเทสโก� โลตัส สาขาหนองบัวลำภู
   ห�องเลขที่ 5109PG22 ชั�น 1 ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000

59 โลตัส ยโสธร 1) เลขที่ 437 หมู�ที่ 10 ศูนย�การค�าเทสโก� โลตัส สาขายโสธร 
   ห�องเลขที่ 5150PG004 ชั�น 1 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 

60 โลตัส พัทลุง 1) เลขที่ 155 หมู�ที่ 2 ศูนย�การค�าเทสโก� โลตัส สาขาพัทลุง ชั�น 1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจ�ยก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

61 โลตัส สุพรรณบุร� 1) เลขที่ 293 หมู�ที่ 5 ศูนย�การค�าเทสโก� โลตัส สาขาสุพรรณบุร� 
   ห�องเลขที่ 007PG002 ชั�น 1 ถ.สุพรรณบุร�-ชัยนาท ต.ท�าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุร� 72000 

62 มหาสารคาม 1) เลขที่ 76/1-7 ห�างเสร�มไทยคอมเพล็กซ� 
   ห�องเลขที่ R148 ชั�น 1 ถ.นครสวรรค� ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 

63 มาร�เก็ต ว�ลเลจ หัวหิน 1) เลขที่ 234/1 ศูนย�การค�ามาร�เก็ตว�ลเลจ หัวหิน 
   ห�องเลขที่ S318 ชั�น 3 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีร�ขันธ� 77110

64 มาร�เก็ต ว�ลเลจ สุวรรณภูม ิ1) เลขที่ 99/29 หมู� 1 ศูนย�การค�ามาร�เก็ตว�ลเลจ สุวรรณภูมิ
   ห�องเลขที่ S306 ชั�น 3 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

65 สถานีรถไฟฟ�าใต�ดิน สุขุมว�ท 1) สถานีรถไฟฟ�าใต�ดิน S07 สุขุมว�ท ยูนิตที่ 25 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

66 นครศร�ธรรมราช เลขที่ 89/201 ห�างสรรพสินค�าโรบินสัน นครศร�ธรรมราช
   ห�องเลขที่ 213/1 ชั�น 2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อำเภอเมือง จ.นครศร�ธรรมราช 80000 

67 นครสวรรค� เลขที่ 313/18 ถ.สวรรค�ว�ถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000

68 หนองคาย 1) เลขที่ 305 หมู�ที่ 10 อาคารศูนย�การค�าอัศวรรณ ช�อปป��ง คอมเพล็กซ� 1  
   ห�อง Lock O-1, O-2 ชั�น 1 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 

69 เพชรบูรณ� 1) เลขที่ 2 ถ.เกตุป�ญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ� 67000

70 แพร� 1) เลขที่ 6/22 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเว�ยง อ.เมือง จ.แพร� 54000
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กลุ�มที่ 1 : สาขา (รูปแบบ Full Branch / รูปแบบ Apply Channel)
71 ปราจ�นบุร� 1) เลขที่ 207/3 หมู�ที่ 10 ต.ท�าตูม อ.ศร�มหาโพธิ จ.ปราจ�นบุร� 25140

72 ระยอง เลขที่ 272/6 ถ.สุขุมว�ท ต.เช�งเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

73 โรบินสัน จันทบุร� 1) เลขที่ 22/107 ห�างสรรพสินค�าโรบินสัน
   ห�องเลขที่ BF-B-29 ชั�น BF ถ.ภิญญสาสน� ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุร� 22000

74 โรบินสัน มุกดาหาร 1) เลขที่ 99/11 ห�างสรรพสินค�าโรบินสัน สาขามุกดาหาร
   ห�องเลขที่ RMH-2F-SA-228 ชั�น 2F ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

75 โรบินสัน ราชบุร� เลขท่ี 265 ห�างสรรพสินค�าโรบินสัน สาขาราชบุร�  
   ห�องเลขที่ 105/1 ชั�น 1F ถ.ศร�สุร�ยวงศ� ต.หน�าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุร� 70000

76 สกลนคร 1) เลขที่ 1898/11 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเช�งชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

77 สระบุร� เลขที่ 179/5 ห�างสรรพสินค�าสุขอนันต�ปาร�ค 
   ห�องเลขที่ PZ12-001/B ชั�น 1 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพร�ยว อ.เมือง จ.สระบุร� 18000

78 ซ�คอน สแควร� 1) เลขที่ 55 ศูนย�การค�าซ�คอนสแควร� ห�องเลขที่ 3056E1 ชั�น 3 ถ.ศร�นคร�นทร� แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

79 สีลม 1) เลขที่ 144/2 ถ.สีลม ซอย 10 แขวงสุร�ยวงศ� เขตบางรัก กทม. 10500

80 สิงห�บุร� 1) เลขที่ 910 ไชยแสงดีพาร�ทเม�นท�สโตร� ห�องเลขที่ CS4 ชั�น 1 ถ.ขุนสวรรค� ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห�บุร� จ.สิงห�บุร� 16000

81 ศร�ราชา 2 เลขที่ 9 ถนนศร�ราชานคร ซอย 2 ต.ศร�ราชา อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20110

82 สุร�นทร� 1) เลขที่ 726 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุร�นทร� 32000

83 เทอร�มินอล 21 โคราช เลขที่ 99 ห�องเลขที่ 2039 ชั�น 2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

84 เดอะมอลล� บางแค 1) เลขที่ 518 ศูนย�การค�าเดอะมอลล� บางแค 
   ห�องเลขที่ OP-3/2 - OP-3/3 ชั�น 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160

85 เดอะมอลล� บางกะป� 1) เลขที่ 3522 ศูนย�การค�าเดอะมอล�ล สาขาบางกะป�
   ห�องเลขที่ 3A-C10-11, 3S-C12-13, 3S-C9B ชั�น 3 ถ.ลาดพร�าว แขวงคลองจั�น เขตบางกะป� กทม. 10240

86 เดอะมอลล� โคราช เลขที่ 1242/2 ศูนย�การค�าเดอะมอลล� สาขาโคราช
   ห�องเลขที่ 3S-23A ชั�น 3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

87 เดอะมอลล� งามวงศ�วาน 1) เลขที่ 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 430/1 ศูนย�การค�าเดอะมอลล� สาขางามวงศ�วาน
   ห�องเลขที่ OP-506 ชั�น 5 ถ.งามวงศ�วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุร� จ.นนทบุร� 11000

88 เดอะมอลล�  ท�าพระ 1) เลขที่ 129 ศูนย�การค�าเดอะมอลล� ท�าพระ 
   ห�องเลขที่ OP301 ชั�น 3 ถ.รัชดาภิเษก (ท�าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กทม. 10600

89 ท็อปส� พลาซ�า พะเยา 1) เลขที่ 500 หมู�ที่ 12 ท็อปส� พลาซ�า สาขาพะเยา ห�องเลขที่ RT-133/2 ชั�น 1 ต.ท�าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

90 ท็อปส� พลาซ�า พ�จ�ตร 1) เลขที่ 332 หมู�ที่ 3 ท็อปส� พลาซ�า สาขาพ�จ�ตร ห�องเลขที่ RI116 ชั�น 1 ต.คลองคะเชนทร� อ.เมืองพ�จ�ตร จ.พ�จ�ตร 66000

91 ตรัง เลขที่ 74/17 ซอย 7 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

92 อุบลราชธานี เลขที่ 303 ถ.เข�่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

93 อุดรธานี เลขที่ 45/5 ศูนย�การค�ายูดี ทาวน� ห�องเลขที่ N101-N102 ถ.ทองใหญ� ต.หมากแข�ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

94 อุตรดิตถ� 1) เลขที่ 1/56-57 ถ.สำราญร�่น ต.ท�าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ� 53000

95 ยูเนี่ยน มอลล� 1) เลขที่ 54 ลาดพร�าวซ.1 ศูนย�การค�ายูเนี่ยน มอลล�
   ห�องเลขที่ F2S-04, 05 ชั�น F2 ถ.ลาดพร�าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

96 เยส บางพลี 1) เลขที่ 201 หมู� 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
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 ศูนย�ปฏิบัติการอนุมัติสินเช�่อ
97 อาคารนภาลัยเพลส
  ศูนย�ปฏิบัติการอนุมัติสินเช�่อ
  -สงขลา (สำนักงาน 1) 2)

เลขที่ 123/501, 123/502, 123/503 อาคารนภาลัยเพลส 
ห�องเลขที่ 201-203 ชั�น 2 ถ.ราษฎร�ยินดี  ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110

 สำนักงานทีมขายธุรกิจสินเช�่อเพ�่อผู�บร�โภค
 98 เซ�นเตอร�พ�อยท� บางใหญ�   
  (สำนักงาน) 2)

เลขที่ 1/2 หมู�ที่ 6 โครงการเซ�นเตอร�พ�อยท� บางใหญ� 
ห�องเลขที่ 109 ชั�น1 ถ.ตลิ�งชัน-สุพรรณบุร� ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ�  จ.นนทบุร� 11140

 99 อาคารจัสมิน อินเตอร� 
  เนชั�นแนล (สำนักงาน) 2)

เลขที่ 200 หมู�ที่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร�เนชั�นแนล ทาวเวอร�
ห�องเลขที่ 2603B ชั�น 26 ถ.แจ�งวัฒนะ ต.ปากเกร�ด อ.ปากเกร�ด จ.นนทบุร� 11120

100 จ�ตต�อุทัย (สำนักงาน) 2) เลขที่ 615 อาคารจ�ตต�อุทัย ห�องเลขที่ E ชั�น 14 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป� กทม. 10240

101 โคราช (สำนักงาน) 2) เลขที่ 230/1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

102 ภูเก็ต (สำนักงาน) 2) เลขที่ 16/178 หมู�ที่ 2 โครงการภูเก็ตว�ลล�ากะทู� 3 ต.กะทู� อ.กะทู� จ.ภูเก็ต 83120

103 อาคารนภาลัยเพลส   
  (สำนักงาน)

เลขที่ 123/706, 123/707 อาคารนภาลัยเพลส 
ห�องเลขที่ 406, 407 ชั�น 4 ถ.ราษฎร�ยินดี ต.หาดใหญ� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110

104 เดอะไบรท� พระราม 2
  (สำนักงาน) 2)

เลขที่ 15/9 ศูนย�การค�าเดอะไบรท� พระราม2
ห�องเลขที่ B310 ชั�น 3 ถ.พระราม2 แขวงท�าข�าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

105 อาคารบางนาธานี
  (สำนักงาน) 2)

เลขที่ 1/19 อาคารบางนาธานี
ห�องเลขที่ 9B3 ชั�น 9 ซ.บางนา-ตราด 34 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนาใต� เขตบางนา กทม. 10260

หมายเหตุ:
 1) ไม�มีเคาน�เตอร�รับชำระเง�น
 2) ไม�รองรับการให�บร�การลูกค�า
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ข้้อมูลบัริษััทุโด้ยสรุป
ณ วันท่� 31 ธันวาค่ม 2564

ชื่่�อบริษััท     บริษ่ที่	อ่ซึ่่�	บายู่	จำก่ด้	(มหาชน)

ประเภทธุุรกิจ     สินเช่�อเพึ่�อผ่่้บริโภค

	 	 	 	 	 	 (สินเช่�อเงินสด้หมุนเว่ยู่นและสินเช่�อผ่่อนชำระ)

วันท่�จัด้ตีั�งบริษััท    	 30	ก่นยู่ายู่น	2539

เลี่ข่ท่�จด้ทะเบ่ยน     0107548000251

รอบปีบัญชื่่     31	ธ่นวาคม

ทุนจด้ทะเบ่ยนแลี่ะเร่ยกชื่ำระแลี่้ว   6,000,000,000	บาที่

	 	 	 	 	 	 (600,000,000	หุ้น	ราคาหุ้นละ	10	บาที่)

ท่�ตีั�งสี่ำนักงานใหญ่    อาคาร	รสา	ที่	่ช่�น	8-11	เลขที่่�	1818	ถนนเพึชรบุร	่แขวงมก่กะสน่		

	 	 	 	 	 	 เขติราชเที่ว่	กรุงเที่พึมหานคร	10400	ปีระเที่ศไที่ยู่

	 	 	 	 	 	 โที่รศ่พึที่์	+66	2079	0999	โที่รสาร	+66	2621	4381

	 	 	 	 	 	 https://www.easybuy.co.th


