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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (Chayo Group Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “CHAYO”) และบริษัท
ย่อย ด ำเนินธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพและกำรให้บริกำรติดตำมและทวงถำมหนี ้โดย
สำมำรถแบง่ประเภทธุรกิจตำมลกัษณะกำรด ำเนินงำนได้ทัง้หมด 3 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์
ด้อยคณุภำพ ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้และธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ โดยบริษัทได้ด ำเนิน
ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีม้ำเป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ก่อนท่ีจะขยำยธุรกิจโดยเน้นกำรลงทนุและ
บริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพในปี 2557 ต่อมำ ในปี 2559 บริษัทได้จดัตัง้ธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำเพิ่มเติมเพ่ือขยำย
ขอบเขตกำรให้บริกำรให้ครอบคลมุควำมต้องกำรของลกูค้ำท่ีบริษัทให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้ทัง้นี ้ณ 
วนัท่ี 15 กนัยำยน 2558 ท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2558 ของบริษัทมีมติอนมุตัิย้ำยสถำนประกอบกำรไปยงัท่ีท ำ
กำรแห่งใหม่และมีท่ีอยู่ตำมท่ีได้จดทะเบียน คือ เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน 
กรุงเทพมหำนคร 10220 และเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2558 ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2558 ของบริษัทมีมติ
อนมุตัิเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจำกบริษัท ชโย คอลเลคชัน่ แอนด์ ลอว์ จ ำกดั เป็นบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั ต่อมำ บริษัทได้แปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัในวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 ตำมมติท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ของบริษัท ณ 
วนัท่ี 25 เมษำยน 2560 

1.1 วสัิยทัศน์และพันธกจิ 

1.1.1 วสัิยทัศน์ 

 “เป็นมืออำชีพในกำรบริหำรหนีท่ี้มีหลกัประกนั และไมมี่หลกัประกนัอยำ่งสร้ำงสรรค์ เพ่ือลกูค้ำ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง” 

1.1.2 พันธกจิ 

1) บริหำรจดักำรอยำ่งมืออำชีพ ตำมกฎหมำย และพระรำชบญัญตัิกำรทวงถำมหนี ้

2) เสริมสร้ำงและรักษำภำพลกัษณ์ของลกูค้ำ และผู้ เก่ียวข้อง 

3) ใช้กำรตลำดน ำ ท ำอยำ่งเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนกำรขัน้ตอน  

4) บริหำรจดักำรด้วยระบบคณุธรรม ให้ควำมส ำคญักบัทำงออกของลกูหนี ้

1.2 เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

 บริษัทมีเปำ้หมำยในกำรท ำธุรกิจ ดงันี ้

 ส ำหรับธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนภำยใต้เจตนำรมณ์ของ 
พระรำชบญัญัติกำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. 2558 ซึง่ได้แก่ กำรช่วยเหลือสถำบนักำรเงินและช่วยเหลือลกูหนี ้(โดยบริษัทให้
ควำมส ำคญักับลกูหนีแ้ละรักษำช่ือเสียงของสถำบนักำรเงินเป็นหลกั) และพระรำชก ำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2541 
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ส ำหรับธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้และธุรกิจศูนย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ บริษัทมีเป้ำหมำยในกำร
ท ำงำนตำมควำมต้องกำรและเปำ้หมำยของผู้ว่ำจ้ำง ภำยใต้พระรำชบญัญัติและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยเน้นเร่ืองผลงำน 
และคณุภำพรวมถงึให้ควำมส ำคญักบัช่ือเสียงของผู้วำ่จ้ำงเป็นส ำคญั ส ำหรับเปำ้หมำยโดยรวมนัน้ บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ใน
กำรขยำยกำรงำนในทกุ ๆ ด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทนุในธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ซึ่งรวมถึง
กำรประมลูซือ้หนีด้้อยคณุภำพทัง้ประเภทท่ีมีหลกัประกนั และประเภทท่ีไม่มีหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงิน และบริษัทท่ี
มิใช่สถำบนักำรเงินมำบริหำร พร้อมกับกำรขยำยงำนด้ำนกำรให้บริกำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงต่อเน่ือง ยกตวัอย่ำงเช่น กำร
เจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีใ้ห้กบัสถำบนักำรเงินและบริษัทเอกชน และกำรให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำและ
ขำยผลิตภัณฑ์ นอกจำกนี ้ด้วยควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของทีมผู้บริหำรท่ีมีมำ
ยำวนำน บริษัทเช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถสร้ำงโอกำสในกำรบริหำรหนีพ้ร้อมกบักำรให้บริกำรท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ได้อย่ำงต่อเน่ือง 
พร้อมรักษำคณุภำพงำนบริกำร และควำมสมัพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อลกูค้ำและคู่ค้ำซึง่จะน ำไปสูก่ำรเติบโตของบริษัทอย่ำงยัง่ยืน 
โดยมีเปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจในด้ำนตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ด้ำนกำรให้บริกำรและกำรลงทนุ  

บริษัทมีเปำ้หมำยท่ีจะ (1) สร้ำงกำรเติบโตในธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ โดยมุ่งเน้นกำรหำโอกำส
ในกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ท่ีมำจำกกำรประมูลหนีท้ัง้ท่ีมีหลักประกันและไม่มีหลกัประกัน กำรเจรจำซือ้ขำย
สินทรัพย์โดยตรง และกำรซือ้สินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-Performing Asset: NPA) โดยอำจจะมีกำรลงทนุ
เพิ่มในสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีหลกัประกนัมำกขึน้ (บริษัทมีแผนงำนในกำรลงทนุในสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีไม่มี
หลักประกันเพิ่มขึน้เช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีมีหลักประกันใช้เงินลงทุน
มำกกว่ำ)  (2) สร้ำงกำรเติบโตและควำมยัง่ยืนในธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้(ซึ่งบริษัทท ำ
มำแล้วกว่ำ 20 ปี) และธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ โดยกำรเพิ่มและขยำยฐำนลกูค้ำในธุรกิจให้บริกำรให้มำกขึน้
โดยจะเน้นในเร่ืองของผลงำนและคณุภำพกำรให้บริกำรเป็นหลกั เพื่อให้บรรลเุปำ้หมำยของลกูค้ำหรือผู้วำ่จ้ำงตำมท่ี
ได้ตกลงกนัไว้ เช่น เปำ้หมำยกำรจดัเก็บหนีร้ำยเดือน/ไตรมำส เปำ้หมำยกำรขำยสินค้ำและบริกำรรำยเดือน/ไตรมำส 
และเปำ้หมำยกำรจดัเก็บหนีต้ำมนโยบำยส่งเสริมกำรขำยรำยเดือน /ไตรมำส และ (3) เพิ่มลกัษณะและช่องทำงกำร
ให้บริกำรหรือช่องทำงกำรขำยสินค้ำต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ๆ มำปรับใช้กับกำร
ให้บริกำรเพ่ือให้บริกำรของบริษัทมีควำมทนัสมยัและสอดรับกับสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจและพฤติกรรม
ของลูกหนีท่ี้เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรรับหรือให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรบริกำรผ่ำนอุปกรณ์ (Device) ประเภท
โทรศพัท์มือถือ และแพลตฟอร์มต่ำง ๆ ผ่ำนเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ นอกจำกนี ้บริษัทจะยงัคงมุ่งเน้นกำรรักษำฐำน
ลกูค้ำเดิมเอำไว้ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงฐำนลกูค้ำใหม่ ๆ โดยบริษัทจะปรับปรุงและพฒันำบริกำรให้ดีขึน้อย่ำงต่อเน่ือง
เพ่ือขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรไปยงับริษัททัว่ไปท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน และสถำบนักำรเงินอ่ืน รวมถึงกำรรับงำน 
และกำรเข้ำไปร่วมประมลูสินทรัพย์ด้อยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงิน และสถำบนักำรเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่คู่ค้ำของบริษัทใน
ปัจจบุนัเพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่บริกำรของบริษัทสำมำรถตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรและสร้ำงควำมประทบัใจสงูสดุให้แก่
ลกูค้ำทกุประเภท ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทสำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรไปยงักลุม่ลกูค้ำรำยใหมไ่ด้ 

2) ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

บริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะเพิ่มรำยได้และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอย่ำงต่อเน่ือง โดยจะมุ่งสร้ำงกำรเติบโตของ
รำยได้ท่ีมำจำกกำรลงทนุและบริหำรหนีส้ินท่ีมีหลกัประกนัควบคู่ไปกบัหนีส้ินท่ีไม่มีหลกัประกนั และบริกำรอ่ืน ๆ ท่ี
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เป็นธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษัทในปัจจบุนั เช่น กำรประมลูซือ้หนีท่ี้มีหลกัประกนัเพิ่มขึน้เพ่ือกำรบริหำร 
กำรประมูลซือ้หนีไ้ม่มีหลักประกันประเภทลูกหนีบ้ัตรเครดิต และลูกหนีส้ินเช่ือส่วนบุคคลมำบริหำรตำมควำม
ช ำนำญของบริษัท กำรขำยทรัพย์สินท่ีได้มำจำกกำรประมูล กำรเพิ่มรำยได้ท่ีมำจำกลูกค้ำรำยเก่ำโดยกำรบรรลุ
เปำ้หมำยกำรจดัเก็บหนี ้กำรเพิ่มจ ำนวนลกูค้ำรำยใหม่ซึง่อยู่ในกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยเดิมของบริษัทในกลุม่เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ หรือ กำรขยำยฐำนลกูค้ำไปยงักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย
ใหม่ตำมโอกำสจะเอือ้อ ำนวย โดยมีเป้ำหมำยว่ำ กำรรักษำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำรพฒันำระบบฐำนข้อมลู
ลกูหนี ้และกำรพฒันำควำมรู้และควำมสำมำรถของบุคลำกรของบริษัทจะสำมำรถสร้ำงอตัรำผลตอบแทนท่ีสงูขึน้
เม่ือเทียบกับลักษณะกำรด ำเนินงำนในอดีตของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
บริหำรต้นทนุในด้ำนต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ยกตวัอย่ำงเช่น กำรน ำเทคโนโลยีระบบกำร
โทรออก (Outbound Dialer System) ประเภทกำรแจ้งเตือนทำงโทรศพัท์อตัโนมตัิ (Auto Dialer) ซึ่งเป็นวิธีกำรโทร
ออกโดยอตัโนมตัิไปยงัรำยช่ือเปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว้ (หรือตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้) โดยเม่ือระบบโทรติดแล้ว ระบบจะ
ให้ข้อมลูเป็นเสียงข้อควำมท่ีบนัทึกไว้ (Voice Message) เพียงฝ่ำยเดียว และสำมำรถก ำหนดให้ระบบวำงสำยได้
ทนัทีเม่ือเสร็จสิน้กำรให้ข้อมลู เช่น กำรโทรออกเพ่ือแจ้งหนีอ้ตัโนมตัิ มำใช้ในธุรกิจให้บริกำร (ธุรกิจให้บริกำรเจรจำ
ติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้และธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ) และกำรหำแนวทำงในกำรลดต้นทนุกำรประมลูหนี ้
ด้อยคณุภำพทัง้ประเภทท่ีมีหลกัประกนั และประเภทท่ีไมมี่หลกัประกนั 

ทัง้นี ้จำกแนวโน้มกำรเติบโตของหนีเ้งินกู้ภำคครัวเรือน สนิเช่ือภำคผู้บริโภค สนิเช่ือภำคธุรกิจ และสินเช่ือรวมทัง้ระบบของ
ธนำคำรพำณิชย์ รวมถึงโอกำสจำกกำรท่ีประเทศไทยเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ซึง่สง่ผลดีตอ่ตอ่ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ และกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงเช่ือมัน่วำ่บริษัท
จะสำมำรถด ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปอย่ำงมั่นคงในอนำคต นอกจำกนี ้ในกรณีท่ีบริษัทจะประมูลหนีท่ี้มี
หลกัประกนัซึง่เป็นหนีท่ี้ช่วยกระจำยควำมเสี่ยงเร่ืองกำรบริหำรหนีเ้พิ่มเติม และหนีไ้ม่มีหลกัประกนัท่ีมีควำมเสี่ยงสงูในแง่
ของกำรลงทนุท่ีอำจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุคืน (อย่ำงไรก็ตำม หนีไ้ม่มีหลกัประกนัมีมลูค่ำควำมเสียหำย
ค่อนข้ำงต ่ำเน่ืองจำกใช้เงินลงทนุในกำรซือ้ และ/หรือ ประมลูไม่สงูมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัหนีท่ี้มีหลกัประกนั) บริษัทจะ
ศกึษำและพิจำรณำควำมเป็นไปได้ รวมทัง้ข้อดีและข้อเสียของกำรลงทนุท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำย 
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1.3 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

1) ประวัตคิวามเป็นมาที่ส าคัญ 

 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ปี รายละเอียด 
2540 - จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ำกดั ณ วนัท่ี 11 มีนำคม 2540 ด้วยทนุเร่ิมแรก 3.00 ล้ำนบำท ภำยใต้ช่ือ 

บริษัท เขียนแอนด์เคลย์ จ ำกดั โดยประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรบริกำรอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนนุธุรกิจซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน ภำยใต้หมวดธุรกิจ 69100 ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ โดยมี
วตัถปุระสงค์ในกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้

2552 - ร่วมท ำกำรตรวจสอบข้อมลูสินทรัพย์ (Due Diligence) ให้ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ยอ่มแหง่ประเทศไทย (SME Bank) 

- ได้รับใบอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัหมำยเลข 2967 ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
หนีส้ิน บริหำรเงิน และบริหำรหนีส้ิน (โดยมีวำระกำรตอ่อำยใุบอนญุำตทกุ 2 ปี) 

2558 - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคล ณ วนัท่ี 1 ธันวำคม 2558 เป็น บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (CHAYO) 
โดยประกอบธุรกิจเก่ียวกบักิจกรรมทำงกฎหมำย ภำยใต้หมวด ธุรกิจ 69100 ของกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้และ
ทนำยควำม 

- ปรับโครงสร้ำงธุรกิจด้วยวิธีกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันโดยกำรซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท 
บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั (“Chayo AMC”) และบริษัท ชโยคอลเซน็เตอร์ จ ำกดั (“Chayo Call Center”) 
ณ วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2558 

- จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ จ ำนวน 207.00 ล้ำนบำท รวมเป็นทนุ
จดทะเบียน 210.00 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2558 

2560 - จดทะเบียนแปรสภำพนิติบุคคลจำกบริษัทจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทมหำชนจ ำกดัตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และเปลี่ยนช่ือกิจกำร
จำกบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั เป็นบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 

- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่ำท่ีตรำไว้และแตกหุ้นสำมญัของบริษัทจำก 21,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 10.00 บำท เป็นจ ำนวน 420,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

- จดทะเบียนเพิ่มทนุ ณ วนัแปรสภำพ (วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560) กบักรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ จ ำนวน 70.00 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) มีทนุจดทะเบียน ณ วนัแปร
สภำพจ ำนวน 280.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 210.00 ล้ำนบำท และทนุท่ี
ยงัไมไ่ด้เรียกช ำระจ ำนวน 70.00 ล้ำนบำท 
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 บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั 

ปี รายละเอียด 
2552 - จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ำกดั ณ วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2552 โดยใช้ช่ือ บริษัท แอคคเูรท อินสเปคชัน่ 

ซิสเท็ม จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1.00 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรป้องกัน
ก ำจดัปลวก มด หน ูค้ำงคำว นก และแมลงทกุชนิด 

2556 - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคล ณ วนัท่ี 23 ธันวำคม 2556 โดยใช้ช่ือ บริษัท เจ.เจ. คอนเลคชั่น 
จ ำกดั และเปลี่ยนวตัถปุระสงค์กำรด ำเนินงำนเป็นกำรให้ค ำปรึกษำในกำรบริหำรจดักำรหนีส้ิน 

2557 - ได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ ณ วันท่ี 21 มีนำคม 2557 เน่ืองจำกได้รับใบทะเบียน
สนิทรัพย์จำกธนำคำรแหง่ประเทศไทยตำมพระรำชก ำหนดบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ท่ีแก้ไขแล้ว 

- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบคุคลครัง้ท่ี 4 ณ วนัท่ี 6 มกรำคม 2557 โดยใช้ช่ือบริษัท บริหำรสินทรัพย์ 
ชโย จ ำกดั เพ่ือด ำเนินกิจกำรซือ้หนีท่ี้มีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัมำบริหำร รวมไปถึงด ำเนินธุรกิจ
รับจ้ำงบริหำรหนีท่ี้มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันให้สถำบันกำรเงิน ภำยใต้หมวดธุรกิจ 64999 
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมทำงกำรเงินอ่ืน ๆ (ยกเว้นกิจกรรมกำรประกันภัยและกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญ) ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์ให้กำรประกอบกำรเย่ียงธนำคำรพำณิชย์โดย
กำรบริหำรหนีด้้อยคณุภำพ 

2558 - ลงนำมในบนัทกึควำมร่วมมือเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูหนีใ้นกำรขอแก้ไขข้อมลูเม่ือช ำระหนีเ้สร็จสิน้
กบับริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั (“เครดิตบูโร”) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ลกูหนีท่ี้ถกูสถำบนักำรเงินโอนขำยให้แก่บริษัทบริหำรสินทรัพย์ตำ่ง ๆ และตอ่มำลกูหนีร้ำยนัน้ได้ช ำระหนี ้
ให้แก่บริษัทบริหำรสินทรัพย์ผู้ รับโอนหนีเ้สร็จสมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้เครดิตบูโรสำมำรถปรับปรุงสถำนะ
บญัชีในรำยงำนเครดิตบูโรของลกูหนีร้ำยดงักล่ำวตำมควำมเป็นจริงเพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ลกูหนี ้
และสร้ำงโอกำสในกำรขอสนิเช่ือใหมต่ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 บริษัท ชโย คอลเซน็เตอร์ จ ำกดั 

ปี รายละเอียด 
2543 - จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ำกดั ณ วนัท่ี 4 กรกฎำคม 2543 โดยใช้ช่ือ บริษัท เขียนแอ็ดไวซอร่ีแอนด์

ลอว์ จ ำกดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 0.50 ล้ำนบำท เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกบับญัชี กำรท ำบญัชี และ
กำรตรวจสอบบญัชี และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี โดยมีวตัถปุระสงค์ให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยและ
บญัชี 

- เร่ิมให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีแ้ก่บริษัททัว่ไปในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

2550 - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์กำรด ำเนินงำนจำกกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยและกำรบญัชี
เป็นกำรส ำรวจและประเมินคำ่สงัหำริมทรัพย์และอสงัหำริมทรัพย์ 

2554 - ท ำกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนจำก กำรส ำรวจและประเมินค่ำสังหำริมทรัพย์และ
อสงัหำริมทรัพย์ เป็น กำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้

2558 - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบคุคล ณ วนัท่ี 29 ธนัวำคม 2558 เป็น บริษัท ชโย คอลเซน็เตอร์ จ ำกดั 
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การให้บริการและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 

 

 
 

ทัง้นี ้บริษัทด ำเนินธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพโดยมีกำรประมลูกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพเข้ำมำ
บริหำรอย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมำ โดยเร่ิมจำกกำรประมูลซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพจำกบริษัทท่ีไม่ใช่
สถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ดี ในวนัท่ี 21 มีนำคม ปี 2557 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ของบริษัทซึง่ได้แก่ บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย 
จ ำกดั ได้รับอนมุตัิจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (ตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 
ออกตำมควำมในพระรำชก ำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ท่ีแก้ไขแล้ว) ส่งผลให้ Chayo AMC สำมำรถเข้ำร่วม
ประมลูและซือ้หนีส้ถำบนักำรเงินได้ ทัง้นี ้ในช่วงเร่ิมต้นของกำรด ำเนินธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ บริษัท
เร่ิมบริหำรหนีป้ระเภทหนีเ้หลือหลงัขำยท่ีประมลูซือ้ได้ในขณะนัน้ อยำ่งไรก็ดี ณ ปัจจบุนั บริษัทสำมำรถบริหำรหนีป้ระเภท
อ่ืน ๆ ที่ประมลูซือ้ได้เพิ่มเติม ยกตวัอยำ่งเช่น หนีบ้ตัรเครดิต หนีบ้ตัรกดเงินสด สินเช่ือท่ีอยู่อำศยั สินเช่ือเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 
(Overdraft: O/D) ซึ่งปัจจุบัน กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทประกอบด้วยหนีป้ระเภทหนีบ้ัตร
เครดิตและหนีบ้ัตรกดเงินสดเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นี ้ภำพรวมของธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพของบริษัท
เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

2540

• เร่ิมให้บริกำรเจรจำ
ติ ดตำมทวงถำม
และ เ ร่ ง รัดห นี แ้ก่
สถำบนักำรเงิน

2542

• เร่ิมให้บริกำรเจรจำติดตำม
ทวงถำมและเ ร่ง รัดหนี แ้ก่
บริษัททัว่ไปในกลุม่เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

2554

• ขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนไปสู่
ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์
ด้อยคุณภำพซึ่งเป็นกำรประมูล
ซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ
จำกบริษัทท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน
ประเภทหนีท่ี้ไมมี่หลกัประกนั

2557

• สำมำรถประมูลซื อ้หนี ด้้อย
คุณภำพจำกสถำบันกำรเงิน
ประเภทหนีท้ี่ไมมี่หลกัประกนั

2559

• ขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนไปสู่
กำรให้บริกำรศูนย์บริกำรข้อมูล
ลกูค้ำโดยท ำหน้ำท่ีรับสำยโทรศพัท์
เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ของผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งติดต่อกบัลกูค้ำของ
ผู้ ว่ ำ จ้ ำ ง ใ น ก ลุ่ ม เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

2560 

 สำมำรถประมูลซือ้หนีด้้อยคุณภำพ
จำกสถำบันกำรเงินประเภทหนีท่ี้ไม่มี
หลักประกัน และเตรียมตัวเ ข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
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ปี ยอดจัดเกบ็
รายปี 

(ล้านบาท) 

จ านวน
สัญญา 
(ฉบับ) 

กองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 
ต้นงวด รายการ

ปรับปรุง1/ 

เพิ่มขึน้
ระหว่างงวด 

ตัดจ าหน่าย
เงนิลงทุน 

ค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า 

ปลายงวด 

2554 0.12  649  -  - 4.32 (0.19) - 4.13 
2555 3.80  4,313   4.13 - 22.69 (7.74) - 19.08 
2556 6.71  4,273   19.08 - - (10.65) - 8.43 
2557 47.94  174,175   8.43 (4.74) 100.35 (4.70) - 99.34 
2558 142.49  234,537   99.34 9.93 118.51 (27.80) (0.30) 199.68 
2559 199.74  227,457   199.68 8.77 - (48.11) 0.30 160.64 
2560 222.32  220,613   160.64 - 181.50 (60.22) (0.15) 281.77 

หมายเหต:ุ 1/  รายการปรับปรุงเกิดจากการที่บริษัทไดเ้ปลี่ยนวิธีการบญัชีส าหรับการค านวณรายไดจ้ากเงินให้สินเชือ่แก่
สินทรพัย์ดอ้ยคณุภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลูกหนี ้

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 1/ ตระกูลอืน่ ๆ ประกอบดว้ย นางสาวเนาวรตัน์ สงัข์กรด ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 0.0774 ของจ านวนหุน้สามญั
ทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 0.0001 ของจ านวนหุน้
สามญัทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด นายสมยศ มัน่นิธิวรกลุ ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 2.7230 ของจ านวน
หุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมด นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 0.1135 ของ
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด นางสาวชญัญา ณ ล าพนู ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 0.1135 
ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมด และนายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 
0.8548 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด 

 2/ ตระกูลยศะสินธุ์ ประกอบดว้ย นายสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 74.7445 ของจ านวนหุน้สามญั
ทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด นางพูนสขุ ยศะสินธุ์ ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 0.0095 ของจ านวนหุ้นสามญั
ทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด นายณฐัวชั ยศะสินธุ์ ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 9.3431 ของจ านวนหุน้สามญั
ที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมด นายธิติ ยศะสินธุ์ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 9.3431 ของจ านวนหุ้นสามญัที่
ออกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด และนางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ (นอ้งสาวของนายสขุสนัต์ ยศะสินธุ์) ถือ
หุน้สดัส่วนร้อยละ 1.5431 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด 

ตระกูล    
อ่ืนๆ1/

ตระกูล     
ยศะสินธ์ุ2/

CHAYO

Chayo     
AMC4/5/

Chayo Call 
Center6/7/

ตระกูล        
อนิาลา3/

3.88% 94.98% 1.14% 

100.00% 100.00% 
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 3/ ตระกูลอินาลา ประกอบดว้ย นายวิทยา อินาลา ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 0.0454 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อก
และเรียกช าระแล้วทัง้หมด และนางพิมพ์ใจ อินาลา ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 1.0892 ของจ านวนหุน้สามญัที่
ออกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด 

 4/ สดัส่วนการถือหุ้นใน Chayo AMC ประกอบด้วย CHAYO ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 99.999994 ของจ านวน
หุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมด นายสขุสนัต์ ยศะสินธุ์  ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 0.000003 ของ
จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด และนางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 
0.000003 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด 

 5/ ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด จ านวน 31,389,998 หุ้น จากหุ้นสามัญทัง้หมดจ านวน 
31,390,000 หุน้ มูลค่าซ้ือขายหุน้ละ 5.3839 บาท คิดเป็นมูลค่าหุน้ทีซ้ื่อขายรวม 169,000,000 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราร้อยละ 100.00 ของหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท บริหารสินทรัพย์ 
ชโย จ ากดั ทัง้นี ้บริษัท บริหารสินทรพัย์ ชโย จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูถื้อหุน้กบักระทรวง
พาณิชย์เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัอนมุติัใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรพัย์ ณ วนัที ่21 มีนาคม 
2557 เนื่องจากได้รับใบทะเบียนสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชก าหนดบริหาร
สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขแล้ว โดยปัจจุบนั Chayo AMC ด าเนินธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อย
คณุภาพ 

 6/ สัดส่วนการถือหุ้นใน Chayo Call Center ประกอบด้วย CHAYO ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.998 ของ
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมด นายสุขสนัต์ ยศะสินธุ์  ถือหุ้นสามญัที่ออกและเรียก
ช าระแล้วสดัส่วนร้อยละ 0.001 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมด และนางสาวสิริ
พรรณ จนัทร์ทิพย์ ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 0.001 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมด 

 7/ ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จ ากดั จ านวน 99,998 หุ้น จากหุ้นสามญัทัง้หมดจ านวน 100,000 หุ้น 
มูลค่าซ้ือขายหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ซ้ือขายรวม 2,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 
100.00 ของหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จ ากดั ทัง้นี ้บริษัท ชโย 
ลอว์เยอร์ จ ากดั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 
2558 ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ากัด เมื่อวันที่ 29 
ธนัวาคม  2558 โดยปัจจุบนั Chayo Call Center ด าเนินธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัด
หนี ้ธุรกิจลงทนุและบริหารสินทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกคา้ 

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ CHAYO ถือหุ้นในบริษัท ซีซี อลัไลแอนซ์ จ ำกดั (“CCA”) ซึง่เป็น
บริษัทท่ีประกอบกิจกำรเย่ียงธนำคำรพำณิชย์โดยกำรบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ซึง่จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 4 ธันวำคม 2556 
โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ ำนวน 3 รำย ประกอบด้วย นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ นำงสำวจำรุวรรณ ไชยยนต์ และ นำงสำวสิริ
พรรณ จนัทร์ทิพย์ ถือหุ้นใน CCA”) ในสดัส่วนรวมกนัท่ีร้อยละ 49.00 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมด (นำยสขุ
สนัต์ ยศะสินธุ์ ร้อยละ 48.36 นำงสำวจำรุวรรณ ไชยยนต์ ร้อยยละ 0.32 และนำงสำวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ ร้อยละ 0.32) 
และบริษัท แคปปิตอล แอดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั (ซึ่งไม่มีควำมสมัพนัธ์กบั CHAYO และนำยสขุสนัต์ 
ยศะสินธุ์) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้ในเดือนธันวำคม ปี 2556 CCA ได้
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ประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ 1 กอง ด้วยต้นทนุกำรได้มำจ ำนวน 47.50 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 
CCA มีต้นทุนคงเหลือของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพดังกล่ำวจ ำนวน 27.48 ล้ำนบำท และยอดหนีค้งค้ำงจ ำนวน 
17,368.87 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี CCA เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้มำเพ่ือด ำเนินกำรลงทนุในกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพประเภท
หนีท่ี้มีหลกัประกนัเพียงหนึ่งกองเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้CCA จะไม่ด ำเนินกิจกำรตำมวตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำร
ประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักล่ำว (CCA จะบริหำรกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัเพียงกองเดียว 
และจะไม่ลงทุนในกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพใด ๆ เพิ่มเติมในอนำคต) ตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือสญัญำค ำมั่น (สญัญำ
ระหว่ำงผู้ ถือหุ้ น หรือ Shareholders Agreement) ระหว่ำงนำยสุขสันต์ ยศะสินธุ์  และบริษัท แคปปิตอล แอดไวเซอร่ี 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั โดย CCA จะท ำกำรปิดกิจกำรลงทนัทีท่ีกำรบริหำรกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักลำ่วได้
สิน้สุดลงตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ของ CCA ณ วันท่ี 28 เมษำยน 2560 นอกจำกนี ้ในระหว่ำงท่ี 
CCA บริหำรกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักลำ่วข้ำงต้น CCA จะไม่ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัด
หนี ้และธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำเพ่ือไมใ่ห้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบั CHAYO ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 
2560 CCA ได้ลงนำมแต่งตัง้ Chayo Call Center เพ่ือให้บริกำรนำยหน้ำและเพ่ือจัดหำบคุคลที่สนใจเข้ำซือ้ทรัพย์อนัเป็น
หลกัประกนัของผู้ให้สญัญำ ณ กรมบงัคบัคดีหรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงปี 2557 – 2559 และ
ไตรมำสท่ี 3 ปี 2560 Chayo Call Center  และ CCA ไม่มีรำยกำรค้ำประเภทดังกล่ำวเกิดขึน้เลย นอกจำกนี ้รำยกำร
ดงักล่ำวมิได้มีควำมสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจอ่ืนของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่อย่ำงมีนยัส ำคญั รวมถึงรำยกำร
ระหว่ำง CCA และ Chayo Call Center มีเพียงรำยกำรจ้ำงงำน Chayo Call Center ให้เป็นท่ีปรึกษำเร่ืองกำรบงัคบัคดี
และกำรตลำดเก่ียวกบัทรัพย์สินหลกัประกนัของผู้ว่ำจ้ำง ซึง่เกิดขึน้ในปี 2557 เท่ำนัน้ ทัง้นี ้รำยกำรดงักลำ่วได้สิน้สดุลง ณ 
ปลำยปี 2557 เน่ืองจำกกำรสิน้สดุลงของสญัญำวำ่จ้ำงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
2.1 สินค้าและบริการ 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CHAYO”) ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจด้วยวิธีกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคมุเดียวกนัโดยกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั (“Chayo AMC”) และบริษัท ชโย คอลเซ็น
เตอร์ จ ำกดั (“Chayo Call Center”) ณ วนัท่ี 23 ธันวำคม 2558 สง่ผลให้ Chayo AMC และ Chayo Call Center มีสถำนะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตำมมำตรฐำนของบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียสำธำรณะ
ตัง้แตว่นัรวมธุรกิจเป็นต้นมำ ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยจ ำแนกกำรด ำเนินธุรกิจตำมลกัษณะกิจกรรมด ำเนินงำนได้ทัง้หมด 
3 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้
และธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ โดยปัจจบุนั 

CHAYO หรือ บริษัทใหญ่ เป็นผู้ ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีแ้ก่สถำบนักำรเงิน (ธนำคำรพำณิชย์) 
และบริษัททัว่ไป (บริษัทเอกชนในกลุม่เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงกำรประมลูซือ้หนีแ้ละบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพทัง้ประเภทท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัท่ีประมลูซือ้
ได้จำกบริษัททัว่ไปที่ไมใ่ช่สถำบนักำรเงินและไมอ่ยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

ในขณะท่ี Chayo AMC ในฐำนะบริษัทย่อยเป็นผู้ด ำเนินธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีได้มำจำกกำร
ประมลูหรือซือ้ได้จำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั 

และ Chayo Call Center ในฐำนะบริษัทย่อยเป็นผู้ ให้บริกำรศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำและ/หรือจ ำหน่ำยสินค้ำและ
บริกำรให้กับผู้ ว่ำจ้ำง และให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีเ้ช่นกัน ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรแก่ Chayo AMC 
รวมถึงบริษัททั่วไป (บริษัทเอกชนในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจำกนี ้Chayo Call Center ยงัเป็นผู้ประมลูซือ้หนีแ้ละบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีประมลูซือ้ได้จำก
บริษัททัว่ไปที่ไมใ่ช่สถำบนักำรเงินและไมอ่ยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของธนำคำรแหง่ประเทศไทยเช่นกนั 

ทัง้นี ้หำกจ ำแนกส่วนงำนของบริษัท และบริษัทย่อยตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ จะสำมำรถจ ำแนกได้ทัง้หมด 3 
ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้
และธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ โดยมีรำยละเอียดตำมแผนภำพดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของส่วนงานด าเนินงานของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ต่อกลุ่มคู่คา้ทีเ่กี่ยวข้องตามลกัษณะการลงทนุและการใหบ้ริการ 

 
หมายเหต:ุ 1/ สถาบนัการเงิน (ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และเครดิตฟองซิเอร์) และบริษัทที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน

ภายใต้การก ากับ (บริษัทบริหารสินทรัพย์ และอื่น ๆ ประกอบด้วย ส านกังานผู้แทนธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ และผูใ้ห้บริการที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน) ตามแผนภาพข้างต้น เป็นสถาบนัการเงินภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสถาบนัการเงินภายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หมายถึง สถาบนัที่ท าหน้าที่ให้บริการทางการเงิน เช่น การรับฝาก-ถอนเงิน การให้สินเชื่อ การรับ
ช าระเงิน และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับอนญุาต แก่ลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทัว่ไป บริษัท 
ห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการ ซ่ึงประกอบธุรกิจสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 และมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูก้ ากบัดูแล ประกอบดว้ย  
(1) สถาบนัการเงิน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปนี ้

- ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) 
ก) ธนาคารพาณิชย์ไทย 
ข) ธนาคารพาณิชย์เพือ่รายย่อย (Retail Bank) 
ค) ธนาคารพาณิชย์ทีเ่ป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Subsidiary) 
ง) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Foreign Bank Brach / Full Branch) 

- บริษัทเงินทนุ (Finance Company) 
- บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (Credit Fancier Company) 

(2) ส านกังานผูแ้ทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
(3) บริษัทบริหารสินทรพัย์ (บบส.) 
(4) ผูใ้หบ้ริการทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) 
แหล่งทีม่า: ศูนย์คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่https://www.1213.or.th/ 

 2/ โดยทัว่ไป Chayo AMC สามารถซ้ือกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน และบริษัทที่ไม่ใช่
สถาบนัการเงินภายใตก้ารก ากบัได ้ในขณะที ่CHAYO และ Chayo Call Center สามารถซ้ือกองสินทรพัย์
ดอ้ยคณุภาพไดจ้ากสถาบนัการเงิน และบริษัททีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงินภายใตก้ารก ากบั รวมถึงบริษัททีไ่ม่ใช่

ส่วนงานด าเนินงานของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สว่นงำนธุรกิจลงทนุและบริหำรสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ

สถำบนักำรเงิน1/2/

ธนำคำรพำณิชย์ 
บริษัทเงินทนุ และ
เครดิตฟองซเิอร์

บริษัทท่ีไมใ่ช่สถาบนั
การเงินภายใต้การ

ก ากบั1/2/

บริษัทบริหำร
สนิทรัพย์ และอ่ืน ๆ

บริษัทท่ีไมใ่ช่สถาบนั
การเงินท่ีไมอ่ยู่

ภายใต้การก ากบั2/

บริษัทเชำ่ซือ้
บริษัทสินเช่ือสว่น
บคุคล และอ่ืน ๆ

สว่นงำนธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำม
ทวงถำมและเร่งรัดหนี ้

สถำบนักำรเงิน

ธนำคำรพำณิชย์

บริษัททัว่ไป

บริษัทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร

สื่อสำร

สว่นงำนธุรกิจ
ศนูย์บริกำรข้อมลู

ลกูค้ำ

บริษัททัว่ไป

บริษัทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร

สื่อสำร
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สถาบนัการเงินที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากบั อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติั สถาบนัการเงิน และบริษัทที่ไม่ใช่
สถาบนัการเงินภายใตก้ารก ากบัจะไม่ขายกองสินทรพัย์ดอ้ยคณุภาพใหบ้ริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

2.1.1 ธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษัทลงทนุซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงินท่ีเป็นธนำคำรพำณิชย์เป็นหลกัมำบริหำรโดยจะย่ืน
ประมลูรำคำผ่ำน Chayo AMC ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีได้รับอนญุำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเพ่ือกำรประกอบธุรกิจตำม
พระรำชก ำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ให้ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพในกรณีท่ีเป็น
กำรประมลูสินทรัพย์ด้อยคณุภำพจำกธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบนักำรเงินภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยทัง้มีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัเพ่ือบริหำรจดักำรต่อรวมถึงกำรด ำเนินคดี กำรขำยทอดตลำดหลกัประกนั กำร
ซือ้หลกัประกันเข้ำมำเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนเพ่ือปรับปรุง และ/หรือ พัฒนำเพ่ือขำย  และเจรจำข้อตกลงท่ี
เหมำะสม (ทัง้นี ้บริษัทบริหำรสินทรัพย์มีหน้ำท่ีในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ขอบเขตท่ีก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนไว้โดย
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย รวมทัง้สง่มอบงบกำรเงินให้แก่ธนำคำรแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนด อย่ำงไรก็ดี บริษัทบริหำรสินทรัพย์ไม่มีข้อบังคบัในกำรจัดชัน้และกำรกันเงินส ำรองของสถำบันกำรเงินดังเช่น
ธนำคำรพำณิชย์ซึง่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยมีกำรระบขุ้อบงัคับดงักลำ่วไว้อยำ่งชดัเจน) สว่นกำรประมลูกองสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพจำกบริษัทท่ีไมใ่ช่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบนักำรเงินจะด ำเนินกำรโดย  CHAYO หรือบริษัทยอ่ย ซึง่ได้แก่ Chayo 
Call Center ในกำรประมลูซือ้หนีด้้อยคณุภำพเพ่ือบริหำรจดักำรให้เกิดประโยชน์สงูสดุในกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและ
เร่งรัดหนี ้จนถงึกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำยตำมขัน้ตอน ซึง่รวมถงึกำรให้สว่นลดและกำรเจรจำประนอมหนี ้

 ทัง้นี ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพส่วนใหญ่ท่ีบริษัทลงทนุและบริหำรอยู่ในปัจจุบนัเป็นกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ี
ประมลูมำจำกสถำบนักำรเงินโดย Chayo AMC เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโดยปกติสถำบนักำรเงินจะติดตำมหนีด้้วยตนเองก่อน
ส ำหรับลกูหนีท่ี้มีระยะเวลำผิดนดัช ำระหนีค้่อนข้ำงน้อยหรือประมำณ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำม สถำบนักำรเงินอำจจะเร่ิมจ้ำง
บริษัทภำยนอก (Outsource Agent: OA) เพ่ือติดตำมทวงถำมหนีแ้ทนส ำหรับลกูหนีท่ี้มีระยะเวลำผิดนดัช ำระหนีต้ัง้แต่ 30 
– 360 วนั โดยสถำบนักำรเงินอำจติดตำมทวงถำมหนีส้ ำหรับลกูหนีท่ี้มีระยะเวลำผิดนดัช ำระหนี ้30 – 360 วนั เองด้วยก็ได้ 
อย่ำงไรก็ตำม โดยทัว่ไปสถำบนักำรเงินจะเร่ิมพิจำรณำขำยหนีล้กูหนีท่ี้มีระยะเวลำผิดนัดช ำระหนีต้ัง้แต่  360 วนัขึน้ไป 
(ลกูหนีท่ี้มีระยะเวลำผิดนดัช ำระหนีต้ัง้แต่ 90 วนัขึน้ไป จะถกูตัง้ส ำรองในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ส ำหรับสว่นต่ำงระหว่ำง
ยอดหนีค้งค้ำงตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกลกูหนี ร้ำยดงักล่ำวหรือกำรจ ำหน่ำย
หลกัประกนัของลกูหนีร้ำยดงักล่ำว) อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกปัจจยัเร่ืองระยะเวลำผิดนดัช ำระหนีแ้ล้ว สถำบนักำรเงินจะ
พิจำรณำเร่ืองปริมำณหนีท่ี้ขำยออกควบคูไ่ปกบันโยบำยกำรด ำรงเงินกองทนุต่อสนิทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio: 
CAR Ratio) ส ำหรับหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสถำบนักำรเงินนัน้ ๆ ด้วย นอกจำกนี ้ใน
กรณีท่ีลกูหนีมี้กำรจ่ำยช ำระหนีค้งค้ำงกับบริษัททัง้หมดแล้ว บริษัทจะช่วยประสำนงำนเพ่ือส่งข้อมูลหรือยืนยนักำรปิด
สถำนะหนีค้งค้ำงของลูกหนีใ้ห้แก่  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด (“เครดิตบูโร”) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกหรือ
ช่วยเหลือลกูหนีใ้นกำรขอแก้ไขข้อมลูกบัเครดิตบโูร สง่ผลให้เครดิตบโูรสำมำรถปรับปรุงสถำนะบญัชีในรำยงำนเครดิตบโูร
ของลกูหนีร้ำยดงักล่ำวตำมควำมเป็นจริงเพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ลกูหนี ้และสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงเครดิตให้แก่
ลกูหนีร้ำยนัน้ ๆ ซึ่งรวมถึงกำรขอสินเช่ือใหม่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อย่ำงไรก็ดี หำกลกูหนีมี้หนีค้งค้ำงกบัสถำบนักำรเงิน
หลำยแห่งท่ีนอกเหนือไปจำกกำรบริหำรของบริษัทแล้ว บริษัทสำมำรถท ำได้เพียงประสำนปิดสถำนะส ำหรับหนีท่ี้อยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทเท่ำนัน้ โดยบริษัทอำจจะเจรจำหรือแนะน ำเพ่ือสอบถำมข้อมลูลกูหนีเ้พิ่มเติมเพ่ือช่วยหำทำง
ออกในกำรช ำระหนีใ้ห้แก่ลกูหนีต้ำมเปำ้หมำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
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กำรก ำหนดรำคำประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพในแต่ละครัง้ บริษัทจะท ำกำรประมำณกำรกำรจดัเก็บหนีข้อง
บริษัท โดยพิจำรณำถึงปัจจยัด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย ควำมสำมำรถในกำรจดัเก็บหนีแ้ต่ละประเภทของบริษัท ประเภท
หนี ้อำยขุองหนีด้้อยคณุภำพ  หลกัประกนั สถำนะทำงกฎหมำย รวมถึงมลูหนีค้งค้ำง เป็นต้น ซึง่บริษัทมีกำรจดัเก็บข้อมลู
เชิงสถิติในฐำนข้อมลูของบริษัทเพ่ือท่ีจะสำมำรถก ำหนดรำคำประมลูซือ้ได้อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้ในปัจจบุนับริษัทสำมำรถ
แบง่กลุม่ลกูค้ำหรือกลุม่ผู้ขำยตำมประเภทของสินทรัพย์ด้อยคณุภำพได้ดงันี ้

- กลุ่มสถำบันกำรเงินชัน้น ำ ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์ประเภทสินเช่ือส่วนบุคคลและนิติบุคคล ตัวอย่ำงลูกค้ำเช่น 
ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรธนชำต ธนำคำรทหำรไทย และบริษัทบริหำรสินทรัพย์ สขุมุวิท จ ำกดั ทัง้นี ้สินทรัพย์ด้อย
คณุภำพสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีหลกัประกนั และ สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ี
ไมมี่หลกัประกนั 

(1) สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีหลกัประกนั คือ หนีด้้อยคณุภำพท่ีลกูหนีก้่อไว้โดยมีหลกัประกนัค ำ้ประกนักำรช ำระ
หนีอ้ยู่ และมีสภำพบงัคบัได้ตำมกฎหมำยโดยมีกำรระบุหลกัประกันท่ีแน่นอนชัดเจน ยกตวัอย่ำงเช่น หนีท่ี้มี
หลักประกันเป็นอสังหำริมทรัพย์ไม่ว่ำจะเป็นสินเช่ือธุรกิจ (Corporate Loan) สินเช่ือธุรกิจรำยย่อย (SME 
Loan) รวมถึงสินเช่ือจ ำนอง (Mortgage Loan) เช่น บ้ำนและท่ีดิน และคอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยทัว่ไปรำคำ
ประมลูซือ้สินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีมีหลกัประกันจะอยู่ท่ีประมำณตัง้แต่ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 70 ของมูลค่ำ
หลักประกัน โดยรำคำประมูลนัน้จะขึน้อยู่กับมูลหนี ้สถำนะทำงกฎหมำย และมูลค่ำของหลักประกันใน
เบือ้งต้นซึง่ประเมินโดยสถำบนักำรเงินผู้ขำยหนีด้้อยคณุภำพนัน้ ๆ (หลกัประกนัจะมีค่ำมำกหรือน้อยนัน้ขึน้อยู่
กบัท ำเลท่ีตัง้และคณุภำพของทรัพย์สิน) ทัง้นี ้ในไตรมำสท่ี 3 และไตรมำสท่ี 4 ปี 2560 บริษัทสำมำรถประมลู
ซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพประเภทหนีท่ี้มีหลักประกันเพิ่มเติม โดยบริษัทจะจัดท ำกำรประเมินมูลค่ำ
หลกัประกันโดยผู้ประเมินภำยนอกส ำหรับหลกัประกันท่ีมีมูลค่ำตัง้แต่ 10.00 ล้ำนบำทขึน้ไป เพ่ือใช้ในกำร
จัดท ำประมำณกำรยอดจัดเก็บและกำรรับรู้รำยได้ โดยบริษัทประมำณกำรว่ำจะสำมำรถรับช ำระเงิน หรือ
บังคับขำยหลกัประกันดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำประมำณ 3 ปีนับตัง้แต่วันท่ีได้มำซึ่งกองสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพ (สมมติฐำนดงักลำ่วเป็นสมมติฐำนภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีบริษัทไมส่ำมำรถเจรจำประนอมหนีก้บัลกูหนี ้
ได้ ในกรณีท่ีบริษัทสำมำรถบรรลขุ้อตกลงระหว่ำงบริษัทและลกูหนีไ้ด้อย่ำงลลุว่งจะสง่ผลให้บริษัทสำมำรถขำย
หรือรับเงินได้เร็วขึน้) อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจะจดัท ำกำรประเมินมลูค่ำหลกัประกนัโดยผู้ประเมินภำยนอกอีกครัง้
ในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถรับช ำระเงิน หรือบงัคบัขำยหลกัประกนัได้ภำยในระยะเวลำ 3 ปี ทัง้นี ้กองสินทรัพย์
ด้อยคุณภำพประเภทหนีท่ี้มีหลกัประกันจะมีมลูค่ำกำรประมูลท่ีค่อนข้ำงสงูเน่ืองจำกมีอสงัหำริมทรัพย์เป็น
หลกัประกนัท่ีสำมำรถด ำเนินกำรบงัคบัขำยผ่ำนกรมบงัคบัคดีได้ ในขณะท่ีจ ำนวนลกูหนีจ้ะมีจ ำนวนน้อยรำย
กว่ำกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพประเภทหนีท่ี้ไม่มีหลักประกันอย่ำงมำก ซึ่งส่งผลให้บริษัทใช้พนักงำนหรือ
บคุลำกรในกำรบริหำรและจดักำรซึง่รวมถึงกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีน้้อยกว่ำกองสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพประเภทหนีท่ี้ไม่มีหลกัประกนัอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ดี บริษัทอำจมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนกำร
ทำงกฎหมำยและกำรขำย (ซึง่รวมถึงกำรบงัคบัขำยหลกัประกนั) ท่ีสงูขึน้ นอกจำกนี ้บริษัทอำจเข้ำร่วมประมลู
ซือ้ทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักลำ่วที่ถกูขำยผ่ำนกรมบงัคบัคดีในกรณีท่ีไมมี่ผู้ เสนอซือ้หรือเสนอซือ้ไมไ่ด้รำคำตำมท่ี
บริษัทต้องกำรเข้ำมำเป็นสินทรัพย์อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุของบริษัทโดยบริษัทอำจน ำทรัพย์ดงักลำ่วมำ
ปรับปรุงและ/หรือพัฒนำต่อเพ่ือกำรลงทุนและ/หรือขำยต่อไป โดยข้อดีของกำรท่ีบริษัทเข้ำประมูลซือ้
หลกัประกนัดงักล่ำวได้แก่ บริษัทสำมำรถรักษำระดบัรำคำหลกัประกนัดงักล่ำวไม่ให้ต ่ำจนเกินไป นอกจำกนี ้
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บริษัทไม่ต้องจ่ำยเงินสดเต็มจ ำนวนให้กรมบงัคบัคดี โดยสำมำรถวำงเงินหลกัประกนัเพียงบำงส่วน  (ร้อยละ 
5.00) ของรำคำขำยหรือรำคำประมลู โดยสว่นต่ำงท่ีเหลือนัน้สำมำรถน ำไปหกักบัมลูหนีท่ี้ลกูหนีค้้ำงช ำระได้ ซึง่
เรียกว่ำ กำรหกัสว่นได้ใช้แทน ทัง้นี ้ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบักำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพประเภทหนี ้
ท่ีมีหลกัประกนัโดยสรุป สำมำรถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลที่ตรวจสอบจากการตรวจสอบข้อมูลหลักประกัน (Due Diligence) ได้แก่ มูลหนี้ สถานะทาง

กฎหมาย และมูลค่าของหลกัประกนัในเบือ้งตน้ซ่ึงประเมินโดยสถาบนัการเงินผูข้ายหนีด้อ้ยคณุภาพนัน้ ๆ 
 2/ ในกรณีที่บริษัทสามารถเจรจาหาข้อตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทและลูกหนีเ้พือ่ให้ลูกหนีช้ าระหนีก้บับริษัท

ไดใ้นระหว่างขัน้ตอนการการสวมสิทธ์ิ และ/หรือ บงัคบัคดี บริษัทจะเปิดโอกาสใหลู้กหนีช้ าระหนีก้บับริษัท
ตามข้อตกลงและไม่มีความจ าเป็นตอ้งน าสินทรัพย์จ านองในมูลหนีด้งักล่าวไปขายทอดตลาดแต่อย่างใด 
ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัเงินสดในระยะเวลาทีร่วดเร็วข้ึน 

 ทัง้นี ้ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทสำมำรถประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพประเภทหนีมี้หลกัประกนัเพิ่มเติม
จำกสถำบนักำรเงิน ซึง่รำยละเอียดโดยสรุปสำมำรถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ล ำดับ รำยละเอียด หมำยเหตุ 
1.  1.1 สญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง 

1.2  หลกัประกนัทีดิ่นเปล่า จ านวน 3 แปลง 
ลงวนัที ่22 มิถนุายน 2560 

2.  2.1 สญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
2.2 หลักประกันที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างที่ติดจ านอง จ านวน 284 

แปลง 
2.3 หลักประกันที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างที่ไม่ติดจ านอง จ านวน 6 

แปลง  
2.4 หลกัประกนัทีดิ่น สาธารณูปโภค ทีไ่ม่ติดจ านอง จ านวน 4 แปลง 

ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2560 

ตรวจสอบข้อมลู
หลกัประกนั                

(Due Diligence)1/

ประมลูซือ้กองสนิทรัพย์
ด้อยคณุภำพ

ประเมินมลูค่ำ
หลกัประกนัโดย             
ผู้ประเมินภำยนอก

จดัท ำประมำณกำรยอด
จดัเก็บและกำรรับรู้รำยได้

รับโอนสิทธิจ ำนองใน
ลกูหนีจ้ำกเจ้ำหนีเ้ดิม

สวมสทิธิงำนคดีเพ่ือ
บงัคบัคดีตำมขัน้ตอน 

ทำงกฎหมำย2/

บงัคบัขำยหลกัประกนั
ผ่ำนกรมบงัคบัคดี

1) รับช ำระเงินจำกลกูหนีจ้ำกกำรบงัคบัขำยทรัพย์ท่ีกรมบงัคบัคดี 
หรือ 2) บริษัทเข้ำร่วมประมลูซือ้ทรัพย์และขำยทรัพย์ดงักลำ่วใน
ภำยหลงั
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ล ำดับ รำยละเอียด หมำยเหตุ 
3.  3.1 สญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง 

3.2 หลกัประกนัทีดิ่นเปล่า จ านวน 1 แปลง  
3.3 หลกัประกนัทีดิ่นพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ านวน 1 แปลง 

ลงวนัที ่27 ตลุาคม 2560 

4.  4.1 สญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
4.2 หลกัประกนัทีดิ่นพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ านวน 103 แปลง 
4.3 หลกัประกนัทีดิ่น สาธารณูปโภค จ านวน 11 แปลง 

ลงวนัที ่9  พฤศจิกายน 2560 

5.  5.1 สญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง 
5.2 หลกัประกนัทีดิ่นพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 3 แปลง 

ลงวนัที ่16  พฤศจิกายน 2560 

(2) สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีไม่มีหลกัประกนั คือ หนีด้้อยคณุภำพท่ีลกูหนีท้ ำกำรกู้ ยืมไว้โดยไม่มีหลกัประกนัแต่มี
สัญญำท่ีเก่ียวข้องไว้ชัดเจน เช่น หนีบ้ัตรเครดิต และสินเช่ือส่วนบุคคล หรือหนีส้ินท่ีสถำบันกำรเงินได้ยึด
หลกัประกนัและน ำหลกัประกนัออกขำยแล้วแต่เงินท่ีได้จำกกำรขำยไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี ้เช่น หนีเ้หลือ
หลังขำยหลักประกัน เช่น บ้ำน หรือ รถยนต์ เป็นต้น โดยทั่วไปรำคำประมูลซือ้สินทรัพย์ด้อยคุณภำพไม่มี
หลักประกันจะอยู่ท่ีประมำณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ของยอดหนีท้ัง้หมด ซึ่งในอดีตท่ีผ่ำนมำ บริษัทมีกำร
บริหำรกองสินทรัพย์ประเภทดังกล่ำวเป็นส่วนใหญ่ โดยในเบือ้งต้นบริษัทจะจัดท ำประมำณกำรหรือ
งบประมำณกำรจดัเก็บสินทรัพย์ด้อยคณุภำพประเภทหนีท่ี้ไม่มีหลกัประกนัภำยในระยะเวลำ 5 ปี (อำจมีกำร
ขยำยระยะเวลำกำรจดัเก็บหนีต้่อไปอีกหำก ณ สิน้ปีท่ี 5 กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักลำ่วยงัมีศกัยภำพท่ีจะ
สำมำรถจัดเก็บหนีต้่อไปได้) ทัง้นี ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพประเภทหนีท่ี้ไม่มีหลักประกันจะมีมูลค่ำกำร
ประมูลต่อยอดหนีค้งค้ำงท่ีค่อนข้ำงต ่ำ เน่ืองจำกเป็นหนีด้้อยคุณภำพท่ีไม่มีหลักประกัน อย่ำงไรก็ดี จำก
ประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีอ้นัยำวนำนท่ีมีมำกกว่ำ 20 ปีส่งผลให้
บริษัทมีบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในกำรจดัเก็บหนีไ้ม่มีหลกัประกนัได้ตำมท่ี
ประมำณกำรไว้โดยข้อดีของกองหนีด้้อยคณุภำพท่ีไม่มีหลกัประกนั ได้แก่ กำรท่ีกระแสเงินสดจำกกำรจดัเก็บ
จะสำมำรถรับรู้ได้เร็วกวำ่กองหนีด้้อยคณุภำพที่มีหลกัประกนั 

- กลุม่บริษัทท่ีไมใ่ช่สถำบนักำรเงิน ได้แก่ สถำบนักำรเงินท่ีมิใช่ธนำคำรพำณิชย์ เช่น ผู้ให้บริกำรบตัรเครดิต ผู้ให้บริกำร
สินเช่ือบคุคล และอื่น ๆ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ยอดหนีค้งค้ำงของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทแบ่งตำมประเภทสินเช่ือในปี 2558 
ถงึปี 2560 แสดงดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทสินเชื่อ 
2558 2559 2560 

พันล้าน
บาท 

สัดส่วน พันล้าน
บาท 

สัดส่วน พันล้าน
บาท 

สัดส่วน 

สินเช่ือบตัรเครดิต 11.34  43.67% 11.15  41.78% 11.01 37.78% 
K- Express cash 1.85  7.14% 1.78  6.67% 1.71 5.86% 
Current Account  2.46  9.49% 2.46  9.22% 2.46 8.44% 
สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 1.16  4.46% 1.15  4.33% 2.78 9.56% 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 (หนงัสือชีช้วน) 

หน้ำ 16 

ประเภทสินเชื่อ 
2558 2559 2560 

พันล้าน
บาท 

สัดส่วน พันล้าน
บาท 

สัดส่วน พันล้าน
บาท 

สัดส่วน 

Letter of Identification  0.05  0.21% 0.05  0.20% 0.05 0.19% 
Loan  3.49  13.48% 3.49  13.10% 6.52 22.37% 
Loan Better Life  0.10  0.37% 0.09  0.35% 0.09 0.31% 
O/D  0.12  0.45% 0.12  0.44% 0.45 1.56% 
Other Consumer Loan  0.01  0.03% 0.01  0.03% 0.01 0.03% 
Personal O/D  1.08  4.17% 1.07  4.02% 1.07 3.67% 
Promissory Note  0.36  1.39% 0.36  1.35% 0.36 1.24% 
Trade Finance  0.73  2.82% 0.73  2.74% 0.73 2.51% 
หนีเ้หลือหลงัขำย 3.19  12.32% 4.22  15.77% 1.89 6.50% 
รวม 25.94  100.00% 26.68  100.00% 29.14 100.00% 

ในขณะที่ยอดหนีค้งค้ำงของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทหำกแบง่ตำมประเภทสินเช่ือภำค
ผู้บริโภคของธนำคำรพำณิชย์ตำมนิยำมของธนำคำรแหง่ประเทศไทยในปี 2558 ถงึปี 2560 จะเป็นดงัตอ่ไปนี ้

สนิเช่ือภาคผู้บริโภคของ
ธนาคารพาณิชย์ 

2558 2559 2560 

พันล้าน
บาท 

สัดส่วน พันล้าน
บาท 

สัดส่วน พันล้าน
บาท 

สัดส่วน 

สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 1.16 4.47% 1.15 4.31% 2.78 9.54% 

สินเช่ือรถยนต์ 3.19 12.30% 4.22 15.82% 1.89 6.49% 

สินเช่ือสว่นบคุคล 10.25 39.51% 10.16 38.08% 13.46 46.19% 

สินเช่ือบตัรเครดิต 11.34 43.72% 11.15 41.79% 11.01 37.78% 

รวม 25.94  100.00% 26.68  100.00% 29.14 100.00% 

บริษัทด ำเนินธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพโดยมีกำรประมลูกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพเข้ำมำบริหำร
อย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมำโดยเร่ิมจำกกำรประมูลซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพจำกบริษัทท่ีไม่ใช่สถำบัน
กำรเงิน อย่ำงไรก็ดี ในวนัท่ี 21 มีนำคม ปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทซึง่ได้แก่ บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั 
ได้รับอนมุตัิจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (ตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออก
ตำมควำมในพระรำชก ำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ท่ีแก้ไขแล้ว) ส่งผลให้ Chayo AMC สำมำรถเข้ำร่วม
ประมลูและซือ้หนีส้ถำบนักำรเงินได้ ทัง้นี ้ในช่วงเร่ิมต้นของกำรด ำเนินธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ บริษัท
เร่ิมบริหำรหนีป้ระเภทหนีเ้หลือหลงัขำยท่ีประมลูซือ้ได้ในขณะนัน้ อยำ่งไรก็ดี ณ ปัจจบุนั บริษัทสำมำรถบริหำรหนีป้ระเภท
อ่ืน ๆ ท่ีประมลูได้เพิ่มเติม ยกตวัอย่ำงเช่น หนีบ้ตัรเครดิต หนีบ้ตัรกดเงินสด สินเช่ือท่ีอยู่อำศยั สินเช่ื อเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 
(Overdraft: O/D) ซึ่งปัจจุบัน กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทประกอบด้วยหนีป้ระเภทหนีบ้ัตร
เครดิตและหนีบ้ัตรกดเงินสดเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีมูลหนีก้่อนหักหลกัประกันจ ำนวน 
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29,135.75 ล้ำนบำท และมีมูลหนีห้ลงัหักหลกัประกันจ ำนวน 28,765.85 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ภำพรวมของธุรกิจลงทุนและ
บริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพของบริษัทเป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

ปี ยอดจัดเกบ็
รายปี 

(ล้านบาท) 

จ านวน
สัญญา 
(ฉบับ) 

กองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 
ต้นงวด รายการ

ปรับปรุง1/ 

เพิ่มขึน้
ระหว่างงวด 

ตัดจ าหน่าย
เงนิลงทุน 

ค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า 

ปลายงวด 

2554 0.12  649  -  - 4.32 (0.19) - 4.13 
2555 3.80  4,313   4.13 - 22.69 (7.74) - 19.08 
2556 6.71  4,273   19.08 - - (10.65) - 8.43 
2557 47.94  174,175   8.43 (4.74) 100.35 (4.70) - 99.34 
2558 142.49  234,537   99.34 9.93 118.51 (27.80) (0.30) 199.68 
2559 199.74  227,457   199.68 8.77 - (48.11) 0.30 160.64 
2560 222.32  220,613   160.64 - 181.50 (60.22) (0.15) 281.77 

หมายเหต:ุ 1/  รายการปรับปรุงเกิดจากการที่บริษัทไดเ้ปลี่ยนวิธีการบญัชีส าหรับการค านวณรายไดจ้ากเงินให้สินเชือ่แก่
สินทรพัย์ดอ้ยคณุภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลูกหนี ้

นอกจำกนี ้หำกพิจำรณำกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพโดยแบ่งตำมอำยนุบัจำกวนัท่ีได้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพเข้ำ
มำบริหำร สำมำรถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย: ล้ำนบำท 
อายุนับจากวันที่ได้มาซึ่งกอง

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
2559 2560 

ต้นทุนคงเหลือ 
ณ สิน้งวด1/  

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า 

ต้นทุนคงเหลือ 
ณ สิน้งวด1/ 

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า 

กองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีไ้ม่มีหลักประกัน 
0 – 1 ปี - - - - 
1 – 2 ปี 103.77 - - - 
2 – 3 ปี 54.53 - 76.86 0.15 
3 – 4 ปี - - 23.56 - 
4 – 5 ปี - - - - 

มำกกวำ่ 5 ปี - - - - 
รวม 158.30  100.42 0.15 
กองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีมี้หลักประกัน 

0 – 1 ปี - - 181.50 - 
1 – 2 ปี 2.34 - - - 

รวม 2.34 - 181.50 - 
รวมทัง้หมด 160.64 - 281.92 0.15 
หมายเหต:ุ 1/ บริษัทไม่ไดปั้นส่วนต้นทนุส าหรับกองสินทรัพย์ดอ้ยคณุภาพที่มีตน้ทนุการไดม้าต ่ากว่า 100,000 บาท โดย

บริษัทจะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีนบัตัง้แต่วนัทีป่ระมูลซ้ือกองสินทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ 
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สมมตฐิานในการปันส่วนต้นทุนและการจัดท าประมาณการยอดจัดเกบ็และการรับรู้รายได้ 

(1) บริษัทปันส่วนต้นทนุกำรได้มำส ำหรับกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีหลกัประกนัโดยปันส่วนตำมรำคำประเมินของ
หลกัประกนั หลงัจำกนัน้บริษัทจะจดัท ำประมำณกำรยอดจดัเก็บและกำรรับรู้รำยได้ โดยประเมินตำมคณุลกัษณะอ่ืน 
ๆ เพิ่มเติม เช่น สถำนะงำนคดี และคณุภำพของหลกัประกนั (ท ำเลที่ตัง้ คณุลกัษณะของสินทรัพย์ ภำระผกูพนัทำง
กฎหมำย และกำรประเมินรำคำจำกผู้ประเมินอิสระท่ีเป็นบุคคลภำยนอกท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) รวมถึงประสบกำรณ์ของผู้บริหำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  

(2) บริษัทปันส่วนต้นทนุกำรได้มำส ำหรับกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีไม่มีหลกัประกนัเฉพำะกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
ท่ีก่อให้เกิดรำยได้หลกัของบริษัทโดยแบ่งลกูหนีอ้อกเป็นกลุ่มตำมคณุลกัษณะของลกูหนีซ้ึ่งได้แก่ ประเภทหนี ้(เช่น 
สินเช่ือท่ีอยู่อำศยั สินเช่ือเงินกู้ เบิกเกินบญัชี (O/D) หนีบ้ตัรเครดิต หนีบ้ตัรกดเงินสด เป็นต้น) อำยหุนีค้งค้ำง และ
สถำนะงำนคดี ซึง่บริษัทจะปันสว่นต้นทนุให้เฉพำะลกูหนีก้ลุม่ท่ีคำดว่ำจะเก็บเงินได้เท่ำนัน้โดยใช้ข้อมลูทำงสถิติและ
ประสบกำรณ์ในอดีต หลงัจำกนัน้บริษัทจะจดัท ำประมำณกำรยอดจดัเก็บและกำรรับรู้รำยได้โดยพิจำรณำจำกอตัรำ
กำรเจอและจ่ำย (Meet and Pay) และอตัรำกำรให้ส่วนลด (Hair Cut) โดยใช้ข้อมลูทำงสถิติและประสบกำรณ์ใน
อดีตของผู้บริหำรซึ่งอำจแตกต่ำงกันไปตำมกลุ่มของลูกหนีท่ี้ได้รับกำรปันส่วนต้นทุนกำรได้มำตำมท่ีได้กล่ำวไว้
ข้ำงต้น 

(3) บริษัทพิจำรณำกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีไม่มีหลกัประกนัอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก (2) เป็นรำยพอร์ตฟอลิโอโดยไม่ได้
ปันสว่นต้นทนุเป็นรำยลกูหนีเ้น่ืองจำกเป็นกองสนิทรัพย์ท่ีมีต้นทนุกำรได้มำไม่สงูและประกอบไปด้วยหนีท่ี้มีโอกำสใน
กำรจดัเก็บค่อนข้ำงยำก ทัง้นี ้บริษัทมีกำรจดัท ำประมำณกำรและกำรรับรู้รำยได้ส ำหรับกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
ดงักลำ่วเป็นรำยพอร์ตฟอลโิอโดยใช้ข้อมลูทำงสถิติและประสบกำรณ์ในอดีต 

การทบทวนสมมตฐิานและประมาณการยอดจัดเกบ็  

บริษัทจะประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพแต่ละกองในทกุ ๆ เดือนและจะทบทวนสมมติฐำน
ท่ีใช้ในกำรจัดท ำประมำณกำรทำงบญัชีทุก 6 เดือน ซึ่งบริษัทอำจมีกำรปรับสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรประมำณกำรในกรณี
ยอดจดัเก็บท่ีบริษัทได้ประมำณกำรไว้มีควำมแตกต่ำงจำกยอดจดัเก็บท่ีเกิดขึน้จริงเกินกว่ำร้อยละ 5.00 ตำมนโยบำยกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

การประมาณมูลค่ายุตธิรรมของกองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษัทจะประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ณ วนัสิน้งวดบญัชีโดยใช้อตัรำคิดลดซึ่งได้แก่อตัรำ
ดอกเบีย้ผิดนัดช ำระหนีส้งูสดุของสถำบันกำรเงินภำยในประเทศเพ่ือกำรเปิดเผยข้อมูลตำมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำง
กำรเงินของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 3 ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินของบริษัท 

การประเมนิการด้อยค่าของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษัทจะประเมินมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ณ วนัสิน้งวดบญัชีเพ่ือใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำ
กำรด้อยคำ่โดยใช้อตัรำคิดลดซึง่ได้แก่อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเร่ิมแรก (Original Effective Interest Rate: OEIR) โดยบริษัท
จะเร่ิมด ำเนินกำรตำมแนวทำงดงักลำ่วส ำหรับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เป็นต้นไป ทัง้นี ้บริษัท
จะรับรู้ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำในกรณีท่ีมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีของ
กองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพนัน้ ๆ 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานของธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษัทจะติดต่อหรือได้รับหนงัสือเชิญจำกสถำบนักำรเงินและบริษัทท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน
ในกำรเข้ำร่วมประมลูหนีแ้ละท ำกำรพิจำรณำข้อมลูหนีเ้บือ้งต้นจำกหนังสือเชิญก่อนกำร
ตดัสินใจเข้ำร่วมประมลู หำกบริษัทต้องกำรจะเข้ำร่วมประมลูกองหนีด้งักลำ่ว บริษัทอำจจะ
ต้องซือ้ซองประมลูพร้อมย่ืนเอกสำรให้ผู้จ ำหน่ำยและช ำระคำ่ธรรมเนียมเพ่ือรับเอกสำรหรือ
ข้อมลูเพิ่มเติม และเตรียมพร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบข้อมลูสินทรัพย์ หรือ Due Diligence 
โดยบริษัทจะน ำข้อมลูที่ได้มำวิเครำะห์ เพ่ือตดัสินใจว่ำจะประมลูหนีห้รือไม่และ/หรือจะย่ืน
ประมลูที่รำคำใด (โดยก่อนประมลูอำจจะต้องมีกำรวำงค ำ้ประกนัก่อนด้วย) หำกบริษัทเป็น
ผู้ชนะกำรประมลู บริษัทต้องท ำกำรช ำระเงินและรอรับรำยละเอียดข้อมลูลกูหนีแ้ต่ละรำย 
เพ่ือสง่ตอ่ให้กบัฝ่ำยบริหำรหนีด้ ำเนินกำรต่อไป 

Chayo AMC จะด ำเนินกำรติดตำมและทวงถำมหนี ้ รวมถึงว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอก 
(Outsource Agent) และบริษัทในเครือซึ่งได้แก่ CHAYO และ/หรือ Chayo Call Center  
เพ่ือด ำเนินกำรติดตำมและทวงถำมหนีอี้กทำงหนึ่งด้วย โดยบริษัทมีระบบกำรพิจำรณำ
คัดเลือกและประเมินผลงำนบริษัทตัวแทน หรือ Outsource Agent เพ่ือให้มั่นใจว่ำ กำร
เจรจำ ติดตำมและทวงถำมหนีจ้ำกลกูหนี ้อยู่ภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. 
2558 และระเบียบปฏิบตัิท่ีดีของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้มีกำรว่ำจ้ำง Outsource Agent หลำย
แห่ง โดยพิจำรณำถึงคณุสมบตัิและควำมเช่ียวชำญในกระบวนกำรติดตำมทวงถำมหนีข้อง
แตล่ะบริษัทให้เหมำะสมกบักลุม่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพที่บริษัทได้ประมลูซือ้มำ 

เม่ือพนกังำนของบริษัทหรือตวัแทนสำมำรถเจรจำต่อรองกบัลกูหนีแ้ละได้ข้อยตุิในกำรจ่ำย
ช ำระเรียบร้อยแล้ว บริษัทหรือตวัแทนจะตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงิน จดัท ำรำยงำนกำร
ปฏิบตัิงำน และน ำส่งบริษัทเพ่ือให้บริษัทค ำนวณยอดค่ำบริกำรท่ีจะต้องจ่ำยให้พนักงำน
ของบริษัท หรือ บริษัทตวัแทนที่ด ำเนินกำรทวงถำมหนีส้ินส ำเร็จ 

  

1. ประมูลซือ้หนี ้

2. ว่าจ้างบริษัทตัวแทน 

3. ช าระค่าบริการ 
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2.1.2 ธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้โดยบริษัทจะรับติดตำมทวงถำมหนีซ้ึ่งเป็นหนีด้้อย
คณุภำพหรือหนีค้งค้ำงท่ีผู้ว่ำจ้ำงต้องกำรให้ติดตำมทวงถำมให้ลกูหนีช้ ำระหนีต้ำมเง่ือนไขท่ีผู้ว่ำจ้ำงได้ก ำหนดไว้ ภำยใต้
พระรำชบญัญัติและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ยกตวัอย่ำงเช่น หนีบ้ตัรเครดิต หนีเ้งินกู้ส่วนบคุคล รวมถึงหนีค้่ำสำธำรณปูโภค 
หนีค้่ำบริกำร และหนีโ้ทรศพัท์ เป็นต้น โดยบริษัทจะให้บริกำรแก่ผู้ ว่ำจ้ำงท่ีอำจมีบุคลำกรไม่เพียงพอในกำรติดตำมทวง
ถำมหนี ้โดยได้มอบหมำยให้บริษัทเป็นผู้ เจรจำ ติดตำม และทวงถำมเพ่ือให้มีกำรจ่ำยช ำระหนีใ้นนำมของผู้ ว่ำจ้ำง 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนงำนกฎหมำยและงำนคดีท่ีเก่ียวข้อง  เช่น กำรอำยดัเงิน และกำรยึดทรัพย์แก่ผู้
ว่ำจ้ำงในกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีกบัลกูหนีท่ี้ไม่จ่ำยช ำระหนีอี้กด้วย โดยผู้ว่ำจ้ำงจะได้รับประโยชน์จำกกำรติดตำมทวงถำม
หนีด้้อยคณุภำพท่ีผู้ว่ำจ้ำงไม่สำมำรถติดตำมได้ ซึง่เป็นกำรลดภำระงำนของบคุลำกรและประหยดัเวลำในกำรติดตำมหนี ้
กบัลกูหนีข้องผู้ว่ำจ้ำงด้วยตวัเอง โดยบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนในกำรให้บริกำรเป็น ค่ำคอมมิชชัน่ (คิดเป็นร้อยละของ
ยอดจดัเก็บจำกลกูหนี)้ ตำมท่ีได้ตกลงไว้กบัผู้ว่ำจ้ำงแต่ละรำย ทัง้นี ้กำรติดตำมทวงถำมหนีข้องบริษัทยดึหลกักำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยและพระรำชบญัญัติกำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. 2558 อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทจะให้ควำมส ำคญัและค ำนึงถึง
ช่ือเสียงของผู้วำ่จ้ำงเป็นหลกัในกำรด ำเนินงำน  

จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนกว่ำ 20 ปี ในอตุสำหกรรมนี ้ส่งผลให้บริษัทมีบคุลำกรท่ีมีควำมช ำนำญในขัน้ตอนและ
วิธีกำรเจรจำติดตำมและทวงถำมหนี ้พร้อมทัง้ยงัมีควำมเข้ำใจในกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องในกำรติดตำมทวงถำมหนีเ้ป็นอย่ำง
ดี (นอกจำกนี ้บริษัทยงัเป็นผู้ ถือใบอนญุำตท่ีปรึกษำไทยหมำยเลข 2967 ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจดักำร
หนีส้ิน ซึง่ออกโดยส ำนกังำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ กระทรวงกำรคลงัอีกด้วย)   

ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีจ้ะถูกค ำนวณจำกยอดจัดเก็บท่ีบริษัทสำมำรถ
ติดตำมทวงถำมหนีจ้ำกผู้ว่ำจ้ำงโดยอตัรำค่ำคอมมิชชัน่นัน้ขึน้อยู่กบัข้อตกลงในสญัญำระหว่ำงบริษัทเป็นรำยสญัญำไป 
เช่น ลกูหนีท่ี้สำมำรถเจรจำติดตำมทวงถำมได้ง่ำยจะมีอตัรำค่ำคอมมิชชั่นต่อยอดจัดเก็บท่ีค่อนข้ำ งต ่ำ เช่น หนีค้งค้ำง
ประเภทหนีโ้ทรศพัท์ เน่ืองจำกมียอดมลูหนีค้งค้ำงค่อนข้ำงต ่ำและอำยหุนีไ้ม่นำนมำกนกั ในทำงกลบักนัลกูหนีท่ี้มีอตัรำค่ำ
คอมมิชชัน่ต่อยอดจดัเก็บท่ีคอ่นข้ำงสงูได้แก่หนีค้งค้ำงจำกสถำบนักำรเงิน เน่ืองจำกมียอดหนีค้งค้ำงท่ีคอ่นข้ำงสงูและอำยุ
หนีย้ำวนำนกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัหนีโ้ทรศพัท์ โดยปัจจบุนับริษัทสำมำรถแบง่กลุม่ลกูค้ำตำมประเภทของผู้วำ่จ้ำงได้ดงันี ้

- กลุม่สถำบนักำรเงินชัน้น ำ ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์ประเภทสินเช่ือสว่นบคุคล ตวัอยำ่งลกูค้ำ เช่น ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
ธนำคำรออมสนิ ธนำคำรธนชำต ธนำคำรเกียรตินำคิน และธนำคำรกสิกรไทย 

- กลุ่มบริษัทเอกชนชัน้น ำ ได้แก่ บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์หรือผู้
ให้บริกำรสญัญำณโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ตวัอย่ำงลกูค้ำเช่น บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) (“AIS”) 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“DTAC”) และบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
(“CAT”) 
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ทัง้นี ้ลกูหนีท่ี้บริษัทสำมำรถจดัเก็บได้ และจ ำนวนบญัชีลกูหนีแ้บง่ตำมประเภทของผู้วำ่จ้ำงในปี 2558 ถงึปี 2560 แสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทผู้ว่าจ้าง 

2558 2559 2560 
จ านวนเงนิ 
ที่จัดเกบ็ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
บัญชี 

(พันราย) 

ค่า 
คอมมชิช่ัน

เฉล่ีย 

จ านวนเงนิ 
ที่จัดเกบ็ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
บัญชี 

(พันราย) 

ค่า 
คอมมชิช่ัน

เฉล่ีย 

จ านวนเงนิ 
ที่จัดเกบ็ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
บัญชี 

(พันราย) 

ค่า 
คอมมชิช่ัน

เฉล่ีย 
สถำบนักำรเงิน 
(ธนำคำรพำณิชย์) 

5.28 0.78    6.09 14.77% 13.41 2.10 3.24 15.66% 172.81 8.62 60.76 4.99% 

 บริษัททัว่ไป 
(บริษัทในกลุม่
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร) 

537.51 15.19 1,085.25 2.83% 1,030.42 29.56 1,143.50 2.87% 917.00 29.09 1,008.72 3.17% 

รวม 542.79 15.97 1,091.34  1,043.83 31.66 1,146.74  1,089.81 37.71 1,069.48  
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ขัน้ตอนการด าเนินงานของธุรกิจให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

ภำยหลงัจำกท่ีบริษัทได้รับกำรว่ำจ้ำงในกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีจ้ำกลกูค้ำเรียบร้อยแล้ว ขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนตำ่ง ๆ มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทจะได้รับข้อมลูรำยละเอียดลกูหนีท้ัง้หมดท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรติดตำมทวงถำม
จำกผู้วำ่จ้ำง โดยบริษัทจะท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดของข้อมลู และจะน ำข้อมลูดงักลำ่ว
เข้ำระบบบริหำรและติดตำมหนีข้องบริษัท 

บริษัทจะแบ่งกลุ่มรำยช่ือลกูหนีใ้ห้แก่พนกังำนติดตำมและทวงถำมหนีท้ำงโทรศพัท์ซึง่ได้รับ
มอบหมำยให้ติดตำมหนีก้ลุม่ดงักลำ่วของผู้ว่ำจ้ำงโดยกำรติดต่อลกูหนีไ้ม่วำ่ทัง้ทำงโทรศพัท์ 
หรือทำงไปรษณีย์  ตำมข้อมลูท่ีได้รับเพ่ือเจรจำให้ลกูหนีช้ ำระหนี ้หำกเกิดกรณีท่ีไมส่ำมำรถ
ติดต่อลกูหนีไ้ด้จำกข้อมลูที่ได้รับจำกผู้ว่ำจ้ำง พนกังำนติดตำมและทวงถำมหนีจ้ะหำข้อมลู
ของลกูหนีเ้ท่ำท่ีสำมำรถหำได้เพิ่มเติมตำมกฎหมำย ยกตวัอย่ำงเช่น เอกสำรกำรสมคัร และ
กำรหำข้อมลูทัว่ไปในอินเตอร์เน็ต เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่สำมำรถหำหนทำงในกำร
ติดตอ่ลกูหนีไ้ด้ บริษัทอำจเสนอแนะธนำคำรให้ด ำเนินกำรกบัลกูหนีร้ำยดงักลำ่ว โดยลกูหนี ้
รำยดงักลำ่วจะถกูส่งไปยงังำนคดีเพ่ือด ำเนินกำรในขัน้ตอนต่อไป ทัง้นี ้ข้อมลูกำรติดต่อกบั
ลกูหนีท้ัง้หมดจะถูกบนัทึกลงในฐำนข้อมลูของบริษัทเพ่ือใช้ในกำรติดตำมครัง้ต่อไป และ
บริษัทจะสง่ข้อมลูกำรติดต่อคืนให้แก่ผู้ ว่ำจ้ำงเม่ือก ำหนดระยะเวลำงำนสิน้สดุลง นอกจำกนี ้
บริษัทจะท ำกำรออกจดหมำยทวงถำมกำรช ำระหนีท้ำงไปรษณีย์ให้แก่ลกูหนีแ้ต่ละรำยใน
กรณีท่ีสำมำรถติดต่อลูกหนีไ้ด้แต่ลูกหนีร้ำยดังกล่ำวไม่จ่ำยช ำระหนี ้และในกรณีท่ีไม่
สำมำรถติดตอ่ลกูหนีไ้ด้ 

พนกังำนติดตำมและทวงถำมหนีจ้ะติดตอ่และเจรจำต่อรองกบัลกูหนีต้ำมท่ีได้รับข้อมลูจำก
ผู้ว่ำจ้ำงผ่ำนระบบโทรศพัท์ของบริษัทเท่ำนัน้ ซึ่งระบบจะท ำกำรบนัทึกบทสนทนำทัง้หมด
ระหวำ่งพนกังำนติดตำมและทวงถำมหนีก้บัลกูหนี ้โดยเป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงผู้วำ่จ้ำง
และบริษัทในกำรเก็บข้อมูลเพ่ือผู้ ว่ำจ้ำงสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
นอกจำกนี ้ระบบดังกล่ำวจะอนุญำตให้พนักงำนติดตำมและทวงถำมหนีส้ำมำรถติดต่อ
ลกูหนีไ้ด้เฉพำะในช่วงเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดเท่ำนัน้ (จนัทร์ – ศกุร์เวลำ 08.00 – 20.00 น.
และวนัหยดุรำชกำรเวลำ 08.00 – 18.00 น.) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีพนกังำนติดตำมและทวงถำม
หนีส้ำมำรถติดต่อลูกหนีไ้ด้ พนักงำนจะแจ้งช่ือบริษัท และวัตถุประสงค์ของกำรติดต่อ 
รวมถงึน ำเสนอเง่ือนไขกำรช ำระหนีใ้ห้แก่ลกูหนี ้ให้ค ำปรึกษำกำรช ำระหนีแ้ละปลดภำระหนี ้
โดยในกรณีท่ีลกูหนีต้้องกำรผ่อนช ำระหนี ้หรือ ต้องกำรส่วนลดในกำรช ำระหนี ้บริษัทจะ
พิจำรณำหรือขออนมุตัิจำกผู้วำ่จ้ำงเป็นกรณีไป 

  

3.เจรจาต่อรอง 

1. ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า 

2. ตดิต่อทวงถามหนี ้

(1) 
ตดิต่อได้ 

(2) 
ตดิต่อไม่ได้ 

งานคด ี
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กำรช ำระเงินแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีท่ีลูกหนีย้ินยอมช ำระหนี ้และ กรณีท่ีลูกหนีไ้ม่
ยินยอมช ำระหนี ้

(1) กรณีท่ีลกูหนีย้ินยอมช ำระหนี ้ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนจะไปสูข่ัน้ตอนท่ี 5 ตอ่ไป 

(2) กรณีท่ีลกูหนีไ้ม่ยินยอมท่ีจะจ่ำยช ำระหนี ้หำกผู้ ว่ำจ้ำงได้รวมกำรรับจ้ำงงำนคดีไว้ใน
สญัญำจ้ำงงำนด้วย บริษัทจะน ำเร่ืองเข้ำสูง่ำนคดีเป็นขัน้ตอนตอ่ไป 

 

 

พนกังำนติดตำมและทวงถำมหนีจ้ะแจ้งให้ลกูหนีช้ ำระหนีแ้ก่ผู้ว่ำจ้ำง โดยกำรช ำระเงินเข้ำ
บญัชีธนำคำรของผู้ว่ำจ้ำงโดยตรงเท่ำนัน้ เน่ืองจำกบริษัทไม่มีนโยบำยให้พนกังำนรับช ำระ
หนีเ้ป็นเงินสดเพ่ือป้องกันกำรทุจริต รวมทัง้กำรสญูหำยของเงิน และเพ่ือให้ทันตำมเวลำ
ช ำระหนีข้องผู้ ว่ำจ้ำง ทัง้นี ้เม่ือลูกหนีส้่งเอกสำรกำรช ำระเงินให้แก่บริษัทหรือผู้ ว่ำจ้ำง
เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะท ำกำรบนัทึกข้อมลูในระบบบริหำรและติดตำมหนีต้่อไปเพ่ือใช้ใน
กำรค ำนวณคำ่บริกำรทวงถำมหนีท่ี้ได้ตกลงไว้กบัผู้วำ่จ้ำง 

พนักงำนติดตำมและทวงถำมหนีต้้องท ำรำยงำนขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือจัดเก็บเป็น
ฐำนข้อมูลของบริษัท เน่ืองจำกบริษัทจะสรุปข้อมูลกำรจัดเก็บหนีเ้พ่ือน ำส่งผู้ ว่ำจ้ำงเป็น
ประจ ำทกุเดือน 

บริษัทจะน ำข้อมูลท่ีได้บันทึกไว้ในฐำนข้อมูลของระบบบริหำรหนีม้ำค ำนวณค่ำบริกำร
ติดตำมและทวงถำมหนีท่ี้จะได้รับจำกผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งกำรค ำนวณค่ำบริกำรจะแตกต่ำงกนัไป
ตำมประเภทของลกูหนี ้และระยะเวลำท่ีคงค้ำงของหนี ้ทัง้นี ้บริษัทจะเรียกเก็บค่ำบริกำร
ติดตำมและทวงถำมหนีต้ำมรำยงำนกำรจดัเก็บหนีท่ี้ได้รับกำรยืนยนัจำกทัง้สองฝ่ำยแล้ว 

บริษัทจะสรุปข้อมลูกำรจัดเก็บหนีเ้พ่ือน ำส่งให้แก่ผู้ ว่ำจ้ำงเป็นประจ ำทุกวันหรือทุกเดือน 
แล้วแต่ผู้ ว่ำจ้ำงกบับริษัทจะท ำสญัญำตกลงกันไว้ โดยผู้ว่ำจ้ำงจะตรวจสอบควำมถกูต้อง
ของกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้และแจ้งยืนยนัผลกำรจดัเก็บหนี ้เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำร
ให้บริกำรติดตำมและทวงถำมหนี ้บริษัทจะท ำกำรสง่คืนข้อมลูทัง้หมดให้แก่ผู้วำ่จ้ำง และท ำ
กำรลบข้อมูลทัง้หมดจำกระบบบริหำรและติดตำมหนีข้องบริษัท ทัง้นี ้ผู้ ว่ำจ้ำงจะส่ง
เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้ รับจ้ำงเป็นประจ ำ  

  

4. ช าระเงนิ 

(1) 
ผ่อนช าระ 

(2) 
ไม่ผ่อนช าระ 

5. ผ่อนช าระ / ปิดบัญช ี

งานคด ี

6. ท ารายงานปฏิบัตงิาน 

7. แจ้งช าระค่าบริการ 

8. ส่งคืนข้อมูลให้ลูกค้า 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานคดี 

กรณีท่ีลกูหนีไ้ม่ยินยอมท่ีจะจ่ำยช ำระหนี ้และหำกผู้ ว่ำจ้ำงได้รวมกำรรับจ้ำงงำนคดีไว้ใน
สญัญำจ้ำงงำน บริษัทจะน ำเร่ืองเข้ำสู่งำนคดี เม่ือได้รับค ำอนมุตัิจำกผู้ว่ำจ้ำงให้มีกำรฟ้อง
คดี ผู้ว่ำจ้ำงจะต้องจดัสรรและตรวจสอบเอกสำรต่ำง ๆ สง่ให้บริษัท และทนำยควำมจะออก
หนังสือบอกกล่ำวให้ช ำระหนี ้ก ำหนดวันฟ้อง และจัดท ำร่ำงฟ้องคดี โดยทนำยควำมจะ
ค ำนวณยอดหนีท่ี้ฟ้องให้ตรงกบัวนัฟ้องและเร่ิมด ำเนินกำรฟ้องศำล เม่ือได้รับค ำพิพำกษำ
จำกศำล จึงจะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรบงัคบัคดีได้ ทัง้นี ้อำจจะมีกำรส่งคดีไปพิจำรณำใน
ศำลอทุธรณ์และศำลฎีกำได้ 

กำรด ำเนินกำรบงัคบัคดีสำมำรถแบง่ได้เป็น 2 กรณี คือ กำรอำยดัเงิน และกำรยดึทรัพย์ 

(1) กำรอำยัดเงิน ฝ่ำยกฎหมำยจะมอบหมำยให้ทนำยควำมเข้ำย่ืนเอกสำรประกอบกำร
อำยดัเงินตอ่กรมบงัคบัคดี และวำงเงินคำ่ใช้จ่ำย โดยเจ้ำพนกังำนบงัคบัคดีจะแจ้งอำยดั
ไปยังบุคคลภำยนอกให้น ำส่งเงินอำยัด เม่ือได้รับเงินจำกบุคคลภำยนอกแล้ว เจ้ำ
พนักงำนบงัคบัคดีจะท ำกำรส่งไปให้กองคลงัและแจ้งตอบรับเงิน จำกนัน้บริษัทจึงย่ืน
แถลงขอรับเงินและเม่ือสำมำรถอำยัดหนีจ้นครบ ทนำยควำมจะด ำเนินกำรถอนกำร
บงัคบัคดี  

(2) กำรยดึทรัพย์ นอกเหนือจำกกำรท่ีเจ้ำหนีจ้ะต้องวำงเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรแล้ว 
ฝ่ำยกฎหมำยจะมอบหมำยให้ทนำยควำมไปขอตัง้ส ำนวนคดีและนดัเจ้ำพนกังำนเพ่ือ
พิจำรณำค ำขอยึดทรัพย์ และเม่ือได้รับค ำอนุญำต ก็จะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรตำม
หมำยบังคับคดี โดยก่อนกำรยึดอสังหำริมทรัพย์จะต้องมีกำรแจ้งไปยังลูกหนี ้นำย
ทะเบียน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกรำย เม่ือด ำเนินกำรยึดทรัพย์เสร็จสิน้จะต้องมีรำยงำน
ศำลเพ่ือขออนุญำตขำยและน ำส ำนวนเข้ำสู่ขัน้ตอนกำรขำยทอดตลำด ทัง้นี ้หำก
สินทรัพย์มีมลูค่ำเกิน 1 ล้ำนบำท จะต้องมีกำรจดัหำฝ่ำยประเมินรำคำทรัพย์สินเพ่ือท ำ
กำรประมำณรำคำท่ีแท้จริงก่อนกำรท ำขำย อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ียงัคงมีหนีส้่วนต่ำง
จำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือ สืบไม่พบทรัพย์ท่ีสำมำรถยึดได้ บริษัทจะต้องด ำเนินกำร
ติดตำมหนีแ้ละท ำกำรสืบทรัพย์ของลกูหนี ้และหำกตรวจสอบพบวำ่มีภำระหนีส้ินเกิน 1 
ล้ำนบำท (ส ำหรับบคุคลธรรมดำ) จะมีกำรพิจำรณำขออนมุตัิด ำเนินคดีล้มละลำยเพ่ือ
สร้ำงสภำพกำรบงัคบักบัลกูหนีก้่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรบงัคบัคดี อย่ำงไรก็ตำม 
หำกลกูหนีย้ินยอมท่ีจะช ำระเงินแทนกำรยึดทรัพย์จนครบหนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรถอน
กำรยดึทรัพย์ให้แก่ลกูหนี ้

ทัง้นี ้เม่ือคดีควำมสิน้สดุลง บริษัทจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรผ่อนช ำระหนี ้(ขัน้ตอนท่ี 5) 
ต่อไป ในกรณีท่ีลกูหนีย้งัคงไม่ช ำระหนี ้บริษัทจะท ำกำรส่งมอบลกูหนีคื้นแก่ผู้ว่ำจ้ำง และ
เข้ำสูข่ัน้ตอนกำรจดัท ำรำยงำนกำรปฏิบตัิงำน (ขัน้ตอนท่ี 6) ต่อไป 

  

  

9. จดัท าร่างฟ้องคดี 

10. ด าเนินการบังคับคด ี

(1)  
อายดัเงนิ 

(2)  
ยดึทรัพย์ 

คดคีวามสิน้สุด 

ขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน 6 

ผ่อนช าระ ไม่ผ่อนช าระ 
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2.1.3 ธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรศูนย์ข้อมูลลูกค้ำสมัพนัธ์จำกผู้ ว่ำจ้ำง ตัง้แต่กำรน ำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริกำรของผู้
ว่ำจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงกำรท ำตลำดทำงโทรศพัท์ (Telemarketing) ในกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรท่ีเหมำะสมกบั
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งตอ่เน่ืองจำกทกัษะในกำรเจรจำเพ่ือน ำเสนอข้อมลูผลิตภณัฑ์และบริกำรของผู้
ว่ำจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ ส่งผลให้พนกังำนของบริษัทมีควำมช ำนำญในกำรเจรจำกบัลกูค้ำและน ำเสนอข้อมลูท่ีต้องกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้บริษัทได้รับค่ำตอบแทนตำมผลส ำเร็จของงำนตำมท่ีตกลงกบัผู้ว่ำจ้ำง  โดยบริษัทสำมำรถแบ่ง
กำรให้บริกำรออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

- กำรติดต่อลกูค้ำของผู้ว่ำจ้ำงเพ่ือให้ข้อมลูสนิค้ำหรือบริกำรของผู้ว่ำจ้ำง (Outbound) บริษัทจะรับหน้ำท่ีในกำรติดต่อ
ลกูค้ำผ่ำนทำงโทรศพัท์เพ่ือแจ้งข้อมลูผลิตภณัฑ์ สินค้ำหรือบริกำร รวมไปถึงกำรแจ้งข้อมลูข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีผู้ว่ำจ้ำง
ต้องกำรให้แก่ลกูค้ำของผู้วำ่จ้ำงพิจำรณำเลือกใช้หรือเลือกซือ้  

- กำรรับสำยโทรศพัท์ลกูค้ำของผู้ ว่ำจ้ำงท่ีติดต่อเข้ำมำ (Inbound) บริษัทจะท ำหน้ำท่ีรับสำยโทรศพัท์ซึ่งติดต่อโดย
ลูกค้ำของผู้ ว่ำจ้ำงเพ่ือสอบถำมข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของผู้ ว่ำจ้ำงเพ่ือให้ลูกค้ำของผู้ ว่ำจ้ำง
เลือกใช้หรือเลือกซือ้ 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีกำรฝึกอบรมบุคลำกรท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งพนักงำนศูนย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ รวมถึงกำรพฒันำ
ทกัษะ และให้ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของผู้ ว่ำจ้ำงอย่ำงต่อเน่ืองทัง้ก่อนและหลงัรับงำน เพ่ือให้พนักงำนมี
ควำมเข้ำใจในสินค้ำและกำรบริกำรท่ีผู้ว่ำจ้ำงต้องกำรจะสื่อไปยังลกูค้ำของผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งช่วยป้องกนักำรคลำดเคลื่อนของ
ข้อมลูระหวำ่งพนกังำนและลกูค้ำ 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานของธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

เม่ือบริษัทได้รับค ำเสนอกำรจัดจ้ำงจำกลกูค้ำ บริษัทจะท ำกำรตรวจสอบข้อมลูของลกูค้ำ 
ประเภทของงำนท่ีจะรับบริกำรจำกลกูค้ำ และขอบเขตของงำนท่ีต้องรับผิดชอบรวมถึงกำร
ค ำนวณรำยได้และคำ่ใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำร 

กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลลูกค้ำของกลุ่มบริษัท สำมำรถแบ่งกำรให้บริกำรออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

(1) กำรให้บริกำรรอรับสำยลกูค้ำทำงโทรศพัท์ (Inbound) 

งำนบริกำรรอรับสำยลกูค้ำทำงโทรศพัท์จะเป็นงำนท่ีกลุ่มบริษัทให้บริกำรตอบประเด็นข้อ
สงสยัท่ีลูกค้ำโทรมำซักถำมต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรให้บริกำรขำยสินค้ำทำงโทรศพัท์โดยใน
กรณีนี ้ลกูค้ำจะเป็นผู้ ท่ีสนใจในสินค้ำและเป็นผู้ติดต่อเข้ำมำเอง และผู้วำ่จ้ำงจะเป็นผู้จดัท ำ
กำรตลำดหรือโฆษณำ 

(2) กำรให้บริกำรโทรหำลกูค้ำทำงโทรศพัท์ (Outbound) 

งำนให้บริกำรกำรโทรหำลกูค้ำเป็นบริกำรท่ีกลุม่บริษัทรับจ้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำรในกำรโทรหำ
ลกูค้ำแทนบริษัทท่ีเป็นผู้ว่ำจ้ำง โดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรโทรศพัท์เพ่ือขำยสินค้ำหรือบริกำร
แทนผู้ว่ำจ้ำง ในกรณีท่ีมีค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ บริษัทจะส่งค ำสัง่ซือ้และยืนยันกำรขำยสินค้ำ
หรือบริกำรดงักล่ำวตำมท่ีได้ตกลงไว้กบัผู้ว่ำจ้ำง และจดัท ำรำยงำนกำรปฏิบตัิงำนขึน้เพ่ือ
เป็นหลกัฐำนในกำรด ำเนินงำน 

หลงัจำกท่ีให้บริกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะค ำนวณค่ำบริกำรและเรียกเก็บเงินกับผู้
ว่ำจ้ำงในอตัรำค่ำตอบแทนท่ีได้ตกลงกันไว้ ทัง้นี ้ผู้ ว่ำจ้ำงจะเรียกคืนข้อมลูลกูค้ำกลบัคืน
หลงัจำกกำรให้บริกำรทกุสิน้รอบกำรรำยงำน 

  

1. ตรวจสอบข้อมูล 

2. ให้บริการ 

3. เรียกช าระค่าบริการ 
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2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ในปี 2558 ถงึปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วข้ำงต้นดงัตอ่ไปนี ้

รายได้จากการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
ธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ 125.26 86.80% 162.42 82.09% 162.01 78.43% 
ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัด
หนี ้

15.97 11.89% 31.66 16.74% 37.71 18.26% 

ธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ - - 3.06 1.54% 6.26 3.03% 
รวมรายได้จากการให้บริการและการลงทุน 141.23 97.87% 197.14 99.63% 205.98 99.72% 

รำยได้อ่ืน 3.08 2.13% 0.72 0.37% 0.58 0.28% 
รวมรายได้ 144.31 100.00% 197.86 100.00% 206.56 100.00% 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีควำมเช่ียวชำญในกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้โดยบริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกกลุม่
ลกูค้ำขนำดใหญ่หลำยรำยซึง่รวมถึงสถำบนักำรเงินชัน้น ำตำ่ง ๆ ในประเทศท่ีได้ให้ควำมไว้วำงใจมำใช้บริกำรกบับริษัท อนั
เป็นผลมำจำกนโยบำยกำรติดตำมทวงถำมหนีท่ี้มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนของบริษัท โดยกลยทุธ์กำรแข่งขันของ
บริษัทสำมำรถแบง่ออกเป็น 3 ประเภทตำมลกัษณะของธุรกิจ ดงันี ้ 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

1) กำรใช้กำรเจรจำเป็นหลกัในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้

บริษัทมีนโยบำยในกำรเจรจำติดตำมทวงถำมหนีโ้ดยกำรใช้กำรเจรจำเป็นหลกั ซึ่งรวมถึงกำรให้ค ำแนะน ำและหำ
ทำงออกให้กบัลกูค้ำในกำรจ่ำยช ำระหนี ้แนะน ำช่องทำงกำรจ่ำยช ำระ รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรช ำระหนีพ้ร้อมกบั
กำรให้สว่นลด (ถ้ำมี) 

2) กำรให้ควำมส ำคญัในกำรหำทำงออกร่วมกบัลกูหนี ้

บริษัทมีนโยบำยในกำรจดัเก็บหนีโ้ดยให้ควำมส ำคญักบัลกูหนี ้กล่ำวคือ บริษัทจะหำทำงออกร่วมกบัลกูหนีใ้นกำร
จ่ำยช ำระหนีโ้ดยปรับให้เหมำะสมกบัรำยได้ หรือ รำยรับของลกูหนี ้ทัง้นี ้กำรหำทำงออกให้กบัลกูหนีต้ัง้อยู่บนพืน้ฐำนท่ีว่ำ
ลกูหนีมี้ควำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะจ่ำยช ำระมลูหนีซ้ึ่งบริษัทอำจมีกำรพิจำรณำให้ส่วนลดแก่ลกูหนี ้โดยส่วนลดดงักล่ำว
ต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีบริษัทยงัสำมำรถด ำเนินธุรกิจให้ครอบคลมุต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้ 

3) กำรใช้กลยทุธ์ด้ำนกำรตลำดในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้

ในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ ในแต่ละปี บริษัทจะมีกำรน ำเสนอรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ เช่น กำรให้ส่วนลด กำร
แลก กำรแจก และกำรแถม ให้กบัลกูหนีข้องบริษัทในแต่ละช่วงเวลำเพ่ือเป็นกำรส่งเสริม หรือ กระตุ้นให้ลกูหนีจ้่ำยช ำระ
หนี ้ยกตวัอย่ำงเช่น กำรให้สว่นลดในกำรจ่ำยช ำระเงินในเทศกำลต่ำง ๆ หรือ กำรแจกตัว๋ชมภำพยนตร์หำกมีกำรจ่ำยช ำระ
หรือปิดบญัชี 
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4) กำรให้บริกำรหลงักำรขำยหรือหลงักำรจ่ำยช ำระหนี ้

บริษัทมีนโยบำยในกำรช่วยเหลือลกูหนีห้รือลกูค้ำในกำรประสำนงำนเพ่ือปลดสถำนะของลกูหนีค้้ำงช ำระจำกบริษัท
ข้อมลูเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั หรือ เครดิตบโูร (National Credit Bureau: NCB) หลงัจำกลกูค้ำได้จ่ำยคืนหนีต้ำมข้อตกลง
แล้วเพ่ือให้ลกูหนีส้ำมำรถกลบัไปด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินได้ตำมปกติ โดยหลงัจำกกำรปลดสถำนะของลกูหนีค้้ำงช ำระ
แล้ว ลกูหนีจ้ะสำมำรถท ำธุรกรรมกบัสถำบนักำรเงินได้ตำมปกติ เช่น กำรขอกู้ ซือ้บ้ำน หรือ กำรขออนมุตัิบตัรเครดิต 

5) กำรบริหำรและจดัเก็บหนีด้้อยคณุภำพตำมพระรำชบญัญตัิกำรทวงถำมหนี ้

บริษัทบริหำรและจัดเก็บหนีโ้ดยยึดหลกักำรท ำงำนภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรทวงถำมหนีเ้ป็นหลกัในกำรท ำงำน 
รวมถึงได้เอำแนวปฏิบตัิในกำรติดตำมทวงถำมหนีท่ี้ออกโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยมำประยกุต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ในกำรท ำงำน นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีนโยบำยท่ีไม่ให้พนกังำนหรือตวัแทนของบริษัทรับเงินสดจำกลกูค้ำ โดยจะให้ลกูหนี ้
หรือลกูค้ำจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรเท่ำนัน้ ดงันัน้ ลกูหนี ้และ/หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะสำมำรถติดต่อประสำนงำนกบับริษัทโดยไม่
มีข้อกงัวลเก่ียวกบัประเดน็กำรทจุริตเกิดขึน้จำกกำรจ่ำยช ำระหนี ้

6) กำรจ่ำยผลตอบแทนให้บริษัทภำยนอก (Outsource Agent: OA) จำกยอดจดัเก็บ 

รำยได้หลกัของธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ คือ รำยได้จำกยอดจดัเก็บ ดงันัน้ เพ่ือเป็นแรงจงูใจและ
เป็นกำรกระตุ้นให้บริษัทภำยนอก (Outsource Agent: OA) จดัเก็บหนีไ้ด้ตำมเปำ้หมำยท่ีบริษัทก ำหนด บริษัทจึงได้มีกำร
จ่ำยผลตอบแทนในลกัษณะค่ำคอมมิชชัน่ตำมยอดเงินท่ีบริษัทภำยนอก (Outsource Agent: OA) เก็บเงินได้ รวมไปถึงมี
กำรก ำหนดอตัรำค่ำคอมมิชชัน่เป็นขัน้บนัได กลำ่วคือ อตัรำคอมมิชชัน่จะสงูขึน้ตำมจ ำนวนเงินที่เก็บได้ 

7) กำรบริหำรจดักำรด้วยระบบคณุธรรมเพ่ือมุง่หำทำงออกให้ลกูหนีเ้ป็นส ำคญั 

บริษัทมีนโยบำยในกำรติดตำมและทวงถำมหนีโ้ดยใช้กำรเจรจำเป็นหลกั และจะหำทำงออกร่วมกบัลกูค้ำ โดยจะ
พิจำรณำถงึรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระ และกำรอยูไ่ด้ของลกูค้ำเป็นหลกัในกำรเจรจำ ยกตวัอยำ่งเช่น 
ในกรณีท่ีลกูค้ำของบริษัทมีบ้ำนท่ีใช้อยู่อำศยัเป็นประกนั และลกูค้ำก็ยงัพกัอำศยัอยู่ในบ้ำนหลงัดงักล่ำวอยู่ บริษัทอำจ
พิจำรณำลดค่ำผ่อนช ำระลงจำกเดิมท่ีผ่อนกบัธนำคำรอยู่ 30,000 บำท บริษัทอำจลดกำรผ่อนช ำระลงให้เหลือตำมก ำลงั
ของลูกค้ำ เช่น 15,000 บำท เพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถอยู่ได้และผ่อนช ำระได้โดยไม่เป็นภำระมำกนัก โดยหำกลูกค้ำไม่
สำมำรถจ่ำยช ำระได้จริง ๆ และลกูค้ำยินยอมท่ีจะโอนทรัพย์ช ำระหนี  ้บริษัทอำจพิจำรณำท่ีจะไม่เรียกเก็บหนีท่ี้มีส่วนต่ำง
หลงัจำกกำรโอนหรือขำยหลกัประกนัแล้วก็ได้ โดยบริษัทจะค ำนงึถงึหลกัคณุธรรมและช่วยเหลือให้ลกูค้ำไปเร่ิมชีวิตใหมไ่ด้ 

2.2.2 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

1) กำรใช้กำรเจรจำเป็นหลกัในกำรติดตำมทวงถำมหนี ้

บริษัทมีนโยบำยในกำรเจรจำ ติดตำมและทวงถำมหนีโ้ดยใช้กำรเจรจำเป็นหลกั ซึง่รวมถึงกำรให้ค ำแนะน ำกบัลกูหนี ้
ในกำรจ่ำยช ำระหนี ้และกำรแนะน ำช่องทำงกำรจ่ำยช ำระ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรช ำระหนีพ้ร้อมกบักำรให้
สว่นลด (ถ้ำมี) ตำมนโยบำยท่ีผู้วำ่จ้ำงได้ก ำหนดไว้ 

2) กำรรักษำคณุภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

บริษัทมีนโยบำยในกำรเจรจำ ติดตำมและทวงถำมหนีท่ี้มีมำตรฐำน และมีระเบียบแบบแผนท่ียึดถือตำม
พระรำชบญัญัติกำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. 2558 และแนวปฏิบตัิในกำรติดตำมทวงถำมหนีท่ี้ออกโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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โดยบริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ ว่ำจ้ำง และ/หรือ สถำบันกำรเงินชัน้น ำด้วยดีตลอดมำ ทัง้นี  ้บริษัทได้จัดให้มีกำร
ฝึกอบรมพนกังำนทัง้ด้ำนเทคนิคและวิธีกำรในกำรติดตำมและทวงถำมหนีท่ี้มีมำตรฐำนตำมพระรำชบญัญัติกำรทำงถำม
หนี ้พ.ศ. 2558 และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีนโยบำยให้พนกังำนติดตำมหนีโ้ดยใช้ถ้อยค ำท่ีสภุำพในกำรติดต่อลกูหนี ้ไม่
มีกำรข่มขู่หรือติดตำมในลกัษณะท่ีรบกวนลกูหนี ้พร้อมทัง้จัดให้มีกำรจดัเก็บข้อมลูของกำรทวงถำมหนีท้กุครัง้ในระบบ 
โดยพนักงำนแต่ละคนจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของลูกหนีท่ี้ตนรับผิดชอบเท่ำนัน้ ด้วยเหตุนีผู้้ ว่ำจ้ำง  และ/หรือ สถำบัน
กำรเงินจึงให้ควำมไว้วำงใจแก่บริษัทและสำมำรถมัน่ใจถึงคณุภำพกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีข้อง
บริษัทว่ำได้มำตรฐำนและมีคุณภำพตำมท่ีก ำหนด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ขององค์กรของผู้
วำ่จ้ำง 

3) กำรจ่ำยผลตอบแทนให้พนกังำนจำกยอดกำรจดัเก็บ 

รำยได้หลกัของธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้คือ รำยได้ส่วนแบ่งจำกยอดจดัเก็บ ดงันัน้ เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจและเป็นกำรกระตุ้นให้พนกังำนสำมำรถจดัเก็บหนีไ้ด้ตำมเป้ำหมำยท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด บริษัทจึงได้มีกำรจ่ำย
ผลตอบแทนในลกัษณะค่ำคอมมิชชัน่ตำมยอดเงินท่ีพนักงำนเก็บเงินได้ รวมไปถึงมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำคอมมิชชัน่เป็น
ขัน้บนัได กลำ่วคือ อตัรำคำ่คอมมิชชัน่จะสงูขึน้ตำมจ ำนวนเงินที่เก็บได้ 

4) กำรเป็นบริษัทติดตำมทวงถำมหนีท่ี้ดี 

กำรจัดเก็บหนีต้ำมพระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี ้และน ำเอำแนวปฏิบัติในกำรติดตำมทวงถำมหนีท่ี้ออกโดย
ธนำคำรแห่งประเทศไทยมำประยกุต์ใช้ประกอบกบันโยบำยกำรจดัเก็บหนีข้องบริษัทท่ีมีกำรหำทำงออกให้กบัลกูค้ำ ถือ
เป็นนโยบำยกำรตลำดท่ีส ำคญัอีกประกำรหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้ลกูหนี  ้หรือ ลกูค้ำยินดีท่ีจะติดต่อช ำระหนีม้ำกขึน้และจะ
สง่ผลให้ผู้วำ่จ้ำงมีควำมมัน่ใจในบริษัทมำกขึน้ 

2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

1) กำรอบรมพนกังำนเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอยำ่งถ่องแท้ในสนิค้ำหรือบริกำรท่ีบริษัทผู้วำ่จ้ำงก ำหนด 

ก่อนกำรรับงำนของลกูค้ำ บริษัทจะจดัให้มีกำรอบรมพนกังำนในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้ำ และ/หรือ บริกำร
ของลกูค้ำเพ่ือเตรียมตวัในกำรปฏิบตัิงำนจริง เน่ืองจำกธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ควำมว่องไวในกำร
บริกำร หรือ แนะน ำลกูค้ำ ดงันัน้ บริษัทจงึให้ควำมส ำคญักบักำรแนะน ำลกูค้ำให้ถกูต้อง และมีประสทิธิภำพมำกท่ีสดุ 

2) กำรประเมินควำมพงึพอใจของลกูค้ำ 

บริษัทได้ส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำท่ีได้รับจำกกำรบริกำรศนูย์ข้อมลูลกูค้ำ เพ่ือน ำข้อมลูไปประมวลผลส ำหรับ
กำรประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำคณุภำพ หรือ บริกำรท่ีดียิ่งขึน้ในอนำคต 

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ 

อุตสำหกรรมลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพมีอุปสงค์ท่ีส ำคัญ คือ ปริมำณหนีด้้อยคุณภำพของสถำบัน
กำรเงิน บริษัทท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน และกลุ่มบริษัททัว่ไป โดยเน้นไปท่ีหนีด้้อยคุณภำพของธนำคำรพำณิชย์เป็นหลกั
เน่ืองจำกธนำคำรพำณิชย์ต้องควบคมุระดบัสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมตำมนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง 
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ซึ่งจะแตกต่ำงจำกอปุสงค์ของธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีท่ี้อปุสงค์หลกัของธุรกิจมำจำกกำรจ้ำง
งำนติดตำมทวงถำมหนีโ้ดยบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ีก่อให้เกิดรำยได้ในสดัส่วนท่ีมำกกว่ำ
รำยได้จำกกำรจ้ำงงำนโดยธนำคำรพำณิชย์ 

ทัง้นี ้สินทรัพย์ด้อยคณุภำพของผู้ขำยสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลกั คือ หนีด้้อยคณุภำพภำคผู้บริโภค และหนี ้
ด้อยคุณภำพภำคธุรกิจ โดยสินทรัพย์ด้อยคณุภำพส่วนใหญ่ท่ีบริษัทให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้และ
ประมลูซือ้หนีเ้พ่ือน ำมำบริหำรต่อ ได้แก่ หนีด้้อยคุณภำพภำคผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย สินเช่ือท่ีอยู่อำศยั สินเช่ือบตัร
เครดิต สินเช่ือเช่ำซือ้ และสนิเช่ือสว่นบคุคล 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของหนีด้อ้ยคณุภาพภาคธุรกิจ และหนีด้อ้ยคณุภาพภาคครัวเรือน 
ต่อธุรกิจลงทนุและบริหารสินทรัพย์ดอ้ยคณุภาพ และธุรกิจใหบ้ริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรดัหนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่อตุสำหกรรมกำรลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภำวะอตุสำหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ได้แก่ กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจ เน่ืองจำก
ปริมำณมลูหนีท่ี้อยู่ในระบบเศรษฐกิจจะแปรผนัตำมภำวะเศรษฐกิจ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีภำวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยำยตวั หรือ 
ช่วงท่ีเศรษฐกิจเติบโต สดัสว่นหนีด้้อยคณุภำพ (NPL) ตอ่ปริมำณสินเช่ือในระบบจะมีจ ำนวนลดลง เน่ืองจำกผู้กู้ ยืมมีก ำลงั
ท่ีจะช ำระเงินท่ีกู้ ยืมมำมำกขึน้ ในทำงกลบักัน ในสภำวะเศรษฐกิจถดถอย สดัส่วนหนีด้้อยคุณภำพ (NPL) ต่อปริมำณ
สินเช่ือในระบบเศรษฐกิจจะมีสดัส่วนท่ีเพิ่มมำกขึน้ เน่ืองจำกมีโอกำสท่ีลกูหนีจ้ะไม่สำมำรถช ำระหนีเ้งินกู้ ยืมท่ีได้มำจำก
สถำบนักำรเงินต่ำง ๆ ได้จะมีมำกขึน้ ดงันัน้ กำรน ำหนีท่ี้มีสถำนะผิดนดัช ำระหนีอ้อกมำประมลูโดยสถำบนักำรเงินผู้ปลอ่ย
สินเช่ือจะมีมำกขึน้   

ทัง้นี ้โปรดพิจำรณำปริมำณสินเช่ือรวมทัง้ระบบของธนำคำรพำณิชย์ (Total Loan) ปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสดัสว่นสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ตอ่สินเช่ือรวมทัง้ระบบของธนำคำรพำณิชย์ 
ซึง่เป็นอีกหนึง่ปัจจยัส ำคญัที่ใช้ในกำรพิจำรณำโอกำสในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 

ก กลุ่มสถาบันการเงนิ 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงนิทุน 
และเครดติฟองซเิอร์ 

 

 

กลุ่มบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงนิ 

บริษัทที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้การก ากบั
ดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 หนีส้นิจากการกู้ยมื 

หนีด้้อยคุณภาพภาคธุรกจิ หนีด้้อยคุณภาพภาคผู้บริโภค 

 กลุ่มบริษัททั่วไป 

บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

 

หนีส้นิจากค่าสนิค้าและบริการ 

หนีด้้อยคุณภาพภาคผู้บริโภค 

ธุรกจิลงทุนและ                         
บริหารสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ธุรกจิให้บริการเจรจา                 
ตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 (หนงัสือชีช้วน) 

หน้ำ 31 

 
แหล่งทีม่า:  ข้อมูล “เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบ” และ 

“ข้อมูลหนี้คงค้าง สินเชื่อแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องและค่าปรับจ าแนกตามกลุ่มประเภทสถาบนัการเงิน” จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยที ่www.bot.or.th  

 จำกข้อมลูของธนำคำรแห่งประเทศท่ีเปิดเผยตวัเลขเงินให้สินเช่ือแยกตำมประเภทลกูหนีแ้ละประเภทสินเช่ือของ
ธนำคำรพำณิชย์ทัง้ระบบ พบว่ำ ในประเทศไทยมียอดสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจรวมทัง้สิน้ 12.87 ล้ำนล้ำนบำท 13.22 
ล้ำนล้ำนบำท  13.63 ล้ำนล้ำนบำท  และ 14.73 ล้ำนล้ำนบำท ในปี 2557 2558 2559 และ 2560 ตำมล ำดับ ใน
ขณะเดียวกันปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ในประเทศไทยมีจ ำนวน 0.28 ล้ำนล้ำนบำท 0.34 ล้ำนล้ำนบำท 0.39 
ล้ำนล้ำนบำท และ 0.43 ล้ำนล้ำนบำท ในปี 2557 2558 2559 และ 2560 ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.16 ร้อยละ 
2.56 ร้อยละ 2.84 และร้อยละ 2.92 ของยอดสินเช่ือทัง้หมดในระบบในปี 2557 2558 2559 และ 2560 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้
จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ในระบบมีปริมำณเพิ่มสูงขึ น้ทุกปี ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ปริมำณงำนของบริษัทท่ีมีโอกำสจะเพิ่มสงูขึน้ตำมไปด้วย นอกจำกนี ้ข้อมลูดงักล่ำวยังยืนยนัถึงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
สินเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรำยได้ท่ีแปรผนัตรงกบัปริมำณสนิเช่ือในระบบเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสงูขึน้อีกด้วย 

ทัง้นี ้หำกพิจำรณำหนีท่ี้เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน พบว่ำ บริษัทให้บริกำรบริหำรหนีท่ี้
เก่ียวข้องกบักำรปล่อยสินเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์เป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ หนีท่ี้เกิดขึน้จำกธนำคำรพำณิชย์ หรือ สถำบนั
กำรเงินท่ีเป็นทัง้ลกูค้ำในธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีบ้ำงส่วน และเป็นผู้น ำกองหนีม้ำประมลูขำย
ให้บริษัทในธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพยอ่มเป็นปัจจยัส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นี ้โปรดพิจำรณำสนิเช่ือธนำคำรพำณิชย์ประเภทสินเช่ือภำคผู้บริโภค และสนิเช่ือภำคธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

สินเชื่อธนาคารพาณิชย์1/ 

2558 2559 2560 
(คาดการณ์) 

อัตราการเตบิโต 

ล้านล้านบาท ล้านล้านบาท ล้านล้านบาท 2558 - 2559 2559 - 2560 

สินเช่ือภำคผู้บริโภค  3.71 3.89 4.13 4.90% 5.96% 

สินเช่ือภำคธุรกิจ 8.03 8.05 8.37 0.20% 4.05% 

รวม 11.74 11.94 12.50 1.69% 4.68% 

12,872,862 13,218,274 13,627,117 14,729,538 

278,211 338,190 386,585 430,805 
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แหล่งทีม่า:  แถลงข่าว เร่ือง ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2558 - 2560 ที ่www.bot.or.th 
หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลสินเชื่อตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจดัประเภทอุตสาหกรรมตาม 

ISIC Rev. 4 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมูลจากข้อมูลสถิติสถาบนัการเงินจาก www.bot.or.th 

ณ สิน้ปี 2560 ประเทศไทยมียอดสินเช่ือคงค้ำงของธนำคำรพำณิชย์รวมทัง้สิน้จ ำนวน 12.50 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึน้
จำกปี 2558 และปี 2559 ท่ีมียอดคงค้ำงสินเช่ือจ ำนวน 11.74 ล้ำนล้ำนบำท และ 11.94 ล้ำนล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็น
อตัรำเติบโต ร้อยละ 1.69 ในปี 2559 และร้อยละ 4.68 ในปี 2560 โดยสำเหตสุ่วนใหญ่เกิดจำกกำรเติบโตของสินเช่ือเพ่ือ
กำรอปุโภคบริโภค หรือ สนิเช่ือสว่นบคุคลซึง่มีอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 4.90 ในปี 2559 และร้อยละ 5.96 ในปี 2560 โดยใน
ปี 2560 สินเช่ือเพ่ือกำรอปุโภคบริโภคมีมลูค่ำเท่ำกบั 4.13 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.0 ของสินเช่ือทัง้ระบบ 
โดยมีรำยละเอียดประกอบดงัตอ่ไปนี ้

สินเชื่อธนาคารพาณิชย์
1/ 

2558 2559 2560 (คาดการณ์) 

ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน 

สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 1.85 49.74% 1.97 50.61% 2.09 50.61% 

อตัราการเติบโต - 9.30% - 6.74% - 5.94% 

สินเช่ือรถยนต์ 0.87 23.39% 0.88 22.70% 0.95 23.03% 

อตัราการเติบโต - 0.93% - 1.81% - 7.50% 

สินเช่ือสว่นบคุคล 0.79 21.15% 0.81 20.86% 0.86 20.91% 

อตัราการเติบโต - 5.23% - 3.44% - 6.21% 

สินเช่ือบตัรเครดิต 0.21 5.71% 0.23 5.83% 0.23 5.76% 

อตัราการเติบโต - 6.53% - 7.02% - 4.68% 

รวม 3.71 100.00% 3.89 100.00% 4.13 100.00% 

แหล่งทีม่า:  เอกสารประกอบการแถลงข่าว เร่ือง “ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2558 – 2560” ที่ 
www.bot.or.th 

หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลสินเชื่อตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจดัประเภทอุตสาหกรรมตาม 
ISIC Rev. 4 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมูลจากข้อมูลสถิติสถาบนัการเงินจาก www.bot.or.th 

ทัง้นี ้หำกพิจำรณำเฉพำะสินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคจะพบว่ำ สินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคสำมำรถแบ่งตำม
วัตถุประสงค์กำรให้กู้ ได้ 4 ประเภท ได้แก่ สินเช่ือท่ีอยู่อำศัย สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรถยนต์ และสินเช่ือบัตรเครดิต 
โดยประมำณร้อยละ 50 ของสินเช่ือเพ่ือกำรอปุโภคบริโภคเป็นกำรให้สินเช่ือท่ีอยู่อำศยั ทัง้นี ้ในปี 2560 สินเช่ือท่ีอยู่อำศยั
มีจ ำนวน 2.09 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 50.61 ของสินเช่ือเพ่ือกำรอปุโภคบริโภคทัง้หมด ในขณะท่ีสินเช่ือบตัรเครดิต
ซึ่งเป็นกลุ่มสินเช่ือท่ีสร้ำงรำยได้หลกัให้แก่บริษัทมีจ ำนวน 0.23 ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.76 ของสินเช่ือเพ่ือกำร
อปุโภคบริโภคทัง้หมด ซึง่คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.02 ในปี 2559 และร้อยละ 4.68 ในปี 2560 ทัง้นี ้แม้ว่ำสดัสว่น
ของสินเช่ือบัตรเครดิตจะเป็นสดัส่วนท่ีไม่มำกเม่ือเปรียบเทียบกับเงินให้สินเช่ือรวม อย่ำงไรก็ตำม สินเช่ือประเภทบตัร
เครดิตนัน้มีกำรเติบโตท่ีสม ่ำเสมอ และต่อเน่ืองมำกท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัสินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ดงันัน้ บริษัทจึงมีโอกำส
ในกำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มสงูขึน้จำกกำรท่ีหนีค้งค้ำงของบตัรเครดิตในระบบมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตตำมสินเช่ือบตัรเครดิต ทัง้นี ้
โปรดพิจำรณำสินเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรำยได้ของสินเช่ือภำคผู้บริโภค และสินเช่ือภำคธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้
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รายการ1/ 
2558 2559 2560 

ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน ล้านล้านบาท สัดส่วน 

สินเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิด
รำยได้ของสินเช่ือภำค
ผู้บริโภค 

0.10 2.56% 0.11 2.71% 0.11 2.68% 

สินเช่ือภำคผู้บริโภค 3.71 100.00% 3.89 100.00% 4.13 100.00% 

สินเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิด
รำยได้ของสินเช่ือภำค
ธุรกิจ 

0.20 2.55% 0.23 2.83% 0.24 2.91% 

สินเช่ือภำคธุรกิจ 8.03 100.00% 8.05 100.00% 8.37 100.00% 

รวมสนิเช่ือที่ไม่
ก่อให้เกดิรายได้ของ
สนิเช่ือภาคผู้บริโภค
และสินเช่ือภาคธุรกจิ 

0.30 2.55% 0.33 2.79% 0.35 2.83% 

รวมสนิเช่ือภาค
ผู้บริโภคและสินเช่ือ
ภาคธุรกจิ 

11.74 100.00% 11.94 100.00% 12.50 100.00% 

แหล่งทีม่า:  แถลงข่าว เร่ือง ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2558 - 2560 ที ่www.bot.or.th 
หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลสินเชื่อตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจดัประเภทอุตสาหกรรมตาม 

ISIC Rev. 4 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมูลจากข้อมูลสถิติสถาบนัการเงินจาก www.bot.or.th 

ข้อมลูจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยได้รำยงำนยอดสินเช่ือคงค้ำงของธนำคำรพำณิชย์ ณ สิน้ปี 2560 พบว่ำ ยอดคง
ค้ำงของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ทัง้ระบบมีจ ำนวน 0.35 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ปี 2559 ท่ีมียอดคงค้ำงจ ำนวน 0.33 
ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.83 โดยในปี 2560 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ภำคผู้บริโภคมีจ ำนวน 0.11 
ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 31.22 ของสนิเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรำยได้ทัง้หมด 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกดิ
รายได้ (Non-Performing 

Loan: NPL)1/ 

2558 2559 2560 

พันล้านบาท สัดส่วนต่อ 
NPL 

พันล้านบาท สัดส่วนต่อ 
NPL 

พันล้านบาท สัดส่วนต่อ 
NPL 

สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 45.0 1.21% 57.7 1.48% 67.4 1.63% 

สินเช่ือรถยนต์ 20.2 0.54% 15.9 0.41% 15.2 0.37% 

สินเช่ือสว่นบคุคล 21.4 0.58% 23.3 0.60% 21.8 0.53% 

สินเช่ือบตัรเครดิต 8.5 0.23% 8.5 0.22% 6.2 0.15% 

รวม 95.1 2.56% 105.4 2.71% 110.6 2.68% 

แหล่งทีม่า:  เอกสารประกอบการแถลงข่าวเร่ือง “ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2558 – 2560” ที่ 
www.bot.or.th 
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หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลสินเชื่อตามแถลงข่าวผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ถูกจดัประเภทอุตสาหกรรมตาม 
ISIC Rev. 4 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมูลจากข้อมูลสถิติสถาบนัการเงินจาก www.bot.or.th 

หำกพิจำรณำปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ตำมประเภทของสินเช่ือภำคผู้บริโภคทัง้ 4 ประเภท พบว่ำปริมำณ
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกสินเช่ือท่ีอยู่อำศยัและสินเช่ือสว่นบคุคลมีปริมำณเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมำ ปริมำณ
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกสินเช่ือบตัรเครดิตมีปริมำณท่ีคงท่ีในปี 2559 และลดลงในปี 2560 และปริมำณสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรำยได้จำกสินเช่ือรถยนต์มีแนวโน้มท่ีลดลงเร่ือยมำตัง้แตปี่ 2558  

โดยหำกพิจำรณำเฉพำะสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ท่ีเป็นส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้หลักของบริษัทซึ่ง
ประกอบด้วยสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกสินเช่ือสว่นบคุคลและบตัรเครดิต พบว่ำ ปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้
จำกสินเช่ือส่วนบุคคลมีปริมำณ 21.4 พนัล้ำนบำท 23.3 พนัล้ำนบำท และ 21.8 พนัล้ำนบำท ในปี 2558 ปี 2559 และปี 
2560 ตำมล ำดบั ขณะเดียวกนัปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกสินเช่ือบตัรเครดิตซึ่งเป็นสินเช่ืออีกประเภทท่ีสร้ำง
รำยได้ให้แก่บริษัทมีปริมำณท่ีคอ่นข้ำงคงท่ีในปี 2559 ทัง้นี ้ในปี 2560 ปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกสินเช่ือบตัร
เครดิตมีปริมำณอยูท่ี่ 6.2 พนัล้ำนบำท  

ทัง้นี ้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ท่ีเพิ่มขึน้มีผลมำจำก 3 ปัจจยัหลกั ได้แก่ (1) ควำมผนัผวนในตลำดกำรเงินโลก (2) 
ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตวั และ (3) กฎระเบียบและข้อบงัคบัของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีเข้มงวดขึน้ ซึง่สง่ผลให้
หนีด้้อยคณุภำพเหล่ำนีมี้จ ำนวนเพิ่มมำกขึน้โดยเฉพำะในประเทศท่ีมีอตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจค่อนข้ำงสงู เช่น กลุ่ม
ภมูิภำคอำเซียน โดยเฉพำะในประเทศไทยท่ีมีปัญหำทำงด้ำนภำครัฐและภำคเอกชน ปัญหำทำงกำรเมือง  ปัญหำค่ำเงิน
บำท หรือแม้กระทัง่ภยัจำกธรรมชำติ ท่ีน ำไปสู่ผลกระทบต่อสภำวะทำงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบทำงด้ำน
บวกให้กบับริษัท เน่ืองจำกบริษัทเป็นอีกหนึ่งสว่นงำนของระบบเศรษฐกิจท่ีจะท ำให้มลูหนีด้งักลำ่วไม่สญูหำยไปโดยเปล่ำ
ประโยชน์ โดยกำรรับงำนเจรจำ ติดตำมและทวงถำมหนีจ้ำกธนำคำรพำณิชย์ และกำรเข้ำประมลูซือ้กองหนีด้้อยคณุภำพ
มำบริหำรต่อ พร้อมทัง้บริษัทยงัมีโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ให้กบัตวับริษัทเองอีกด้วย ทัง้นี ้ยิ่งมีจ ำนวนหนีด้้อยคณุภำพ
เพิ่มมำกขึน้เทำ่ใด ควำมต้องกำรจ้ำงงำนของลกูค้ำของบริษัทก็จะมีปริมำณเพิ่มมำกขึน้ตำมไปด้วย  

 ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้ 

ในปี 2558 – 2560 กลุม่ผู้ว่ำจ้ำงท่ีเป็นผู้ก ำหนดทิศทำงเร่ืองผลกำรด ำเนินงำน และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้ประกอบด้วย บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร และกลุ่ม
ธนำคำรพำณิชย์ ซึง่เป็นไปตำมยอดรำยได้ท่ีเก่ียวข้องโดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายได้แบ่งตามประเภทผู้
ว่าจ้าง 

2558 2559 2560 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

สถำบนักำรเงิน  
(ธนำคำรพำณิชย์) 

0.78 4.91% 2.10 6.61% 8.62 22.85% 

บริษัททัว่ไป  
(บริษัทในกลุม่เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 

15.19 93.37% 29.56 93.39% 29.09 77.15% 

รวม 15.97 100.00% 31.66 100.00% 37.71 100.00% 
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จำกข้อมลูข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ยอดรำยได้จำกกำรจดัเก็บหลกัของธุรกิจมำจำกกำรให้บริกำรติดตำมทวงถำมหนีจ้ำก
บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรซึ่งมีสดัส่วนประมำณร้อยละ 80 ของยอดรำยได้จำกกำรจัดเก็บรวม
ตัง้แต่ปี 2558 ถึงปี 2560 ทัง้นี ้ยอดรำยได้จำกกำรจัดเก็บอีกส่วนของธุรกิจดงักล่ำวจะมำจำกกำรให้บริกำรติดตำมทวง
ถำมหนีแ้ก่กลุ่มธนำคำรพำณิชย์ อย่ำงไรก็ตำม ยอดรำยได้จำกกำรจดัเก็บของธนำคำรพำณิชย์ ในอดีตคิดเป็นสดัส่วนท่ี
ค่อนข้ำงน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดรำยได้จำกกำรจดัเก็บของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ทัง้นี ้
ในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรจดัเก็บของธนำคำรพำณิชย์ในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจำกได้รับมอบหมำยงำนติดตำม
ทวงถำมท่ีมีอำยขุองกำรผิดนดัช ำระของลกูหนีค้่อนข้ำงต ่ำท ำให้บริษัทสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บเพิ่มขึน้ได้ 
ในทำงกลบักนัคำ่คอมมิชชัน่ท่ีบริษัทได้รับจงึมีอตัรำลดลงเน่ืองจำกเป็นงำนประเภทท่ีสำมำรถติดตำมทวงถำมได้โดยง่ำย 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่อตุสำหกรรมกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้

ธุรกิจกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีเ้ป็นภำคธุรกิจท่ีมีควำมผูกพันกับสภำวะเศรษฐกิจทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เน่ืองจำกในช่วงท่ีสภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำ ลกูค้ำ และ/หรือ ผู้ประกอบกำรท่ีมีกำรกู้ ยืมเงินอำจจะ
ประสบปัญหำในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ยืม และ/หรือ ปัญหำค้ำงช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร ส่งผลให้เกิดเงินกู้ ยืมค้ำงจ่ำย 
และ/หรือ ค่ำสินค้ำและบริกำรค้ำงช ำระไม่เพียงแต่กับสถำบนักำรเงิน แต่รวมถึงกำรผ่อนช ำระเงิน และค่ำบริกำรรำยเดือน
กบัภำคธุรกิจท่ีมีสินค้ำและบริกำรซึง่มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสงูขึน้ 

ปัจจยัทำงเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีป้ระกอบด้วยกำรขยำยตวั
ทำงเศรษฐกิจ หำกระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย หรือ เศรษฐกิจซบเซำจะส่งผลให้เกิดกำรเลิกจ้ำงและเกิดภำวะกำร
วำ่งงำนเพิ่มสงูขึน้ รวมถึงรำยได้ของประชำชนมีจ ำนวนลดลงจนสง่ผลกระทบให้เกิดกำรผิดนดัช ำระหนีท่ี้เพิ่มสงูขึน้ส ำหรับ
ลกูค้ำของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกลุ่มธนำคำรพำณิชย์ซึ่งก่ อให้เกิดหนีด้้อยคณุภำพใน
ระบบท่ีสงูขึน้ และสง่ผลให้มีกำรจ้ำงงำนในธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีม้ำกขึน้ตำมไปด้วย ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีเศรษฐกิจมีกำรขยำยตัวหรือเติบโตได้ดี อัตรำกำรผิดนัดช ำระหนีจ้ะต ่ำกว่ำหำกเปรียบเทียบกับสภำวะท่ีเป็น
เศรษฐกิจถดถอย ซึง่จะท ำให้หนีด้้อยคณุภำพในระบบมีจ ำนวนลดลง 

อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมลูกำรส ำรวจเก่ียวกบัอตัรำกำรว่ำงงำนของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติตัง้แต่ปี 2557 ถึงปี 2559 
พบว่ำประเทศไทยมีอตัรำกำรว่ำงงำนเพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเน่ืองทกุปีตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมำ ด้วยปัจจยันีจ้ึงสง่ผลให้บริษัท
มีโอกำสท่ีจะได้รับกำรจ้ำงงำนจำกผู้ว่ำจ้ำงตำมท่ีได้กลำ่วไว้ข้ำงต้นเพิ่มสงูขึน้ซึง่แปรผนัตรงกบัอตัรำกำรวำ่งงำนในประเทศ
ท่ีเพิ่มสงูขึน้ทกุปี รวมถึงแนวโน้มท่ีอำจจะเพิ่มขึน้ในอนำคตซึ่งส่งผลกระทบในกำรช ำระหนี ้และ/หรือ กำรช ำระค่ำสินค้ำ
และบริกำรในทกุอตุสำหกรรม โดยอตัรำกำรวำ่งงำนในประเทศตัง้แตปี่ 2557 ถงึปี 2559 มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แหล่งทีม่า:  จ านวนและอตัราการว่างงาน จ าแนกตามภาค เป็นรายเดือน พ.ศ. 2557 2558 และ 2559 ส านกังานสถิติ

แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

จำกแผนภำพข้ำงต้น อตัรำกำรว่ำงงำนในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดหนีด้้อยคณุภำพเพิ่มขึน้
ในระบบในปริมำณมำก 

ทัง้นี ้ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีข้องบริษัทจำกกำรว่ำจ้ำง
ของธนำคำรพำณิชย์โดยตรง คือ ปริมำณหนีด้้อยคุณภำพภำคครัวเรือน โดยหำกพิจำรณำยอดคงค้ำงของสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรำยได้ (Non-Performing Loan: NPL) ทัง้ระบบตำมประเภทธุรกิจ สำมำรถจ ำแนกได้ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย:ล้ำนบำท 
ยอดคงค้างของสนิเช่ือที่ไม่

ก่อให้เกดิรายได้ 
2557 2558 2559 2560 

(คาดการณ์) 
กำรเกษตร กำรป่ำไม้ และกำรประมง 3,692 3,643 4,500 4,555 
กำรเหมืองแร่และเหมืองหิน 479 704 604 10,856 
กำรผลติ 75,890 103,835 99,418 117,449 
กำรก่อสร้ำง 9,529 10,398 12,265 13,308 
กำรขำยส่งและขำยปลีก กำรซ่อม
ยำนยนต์ 

49,348 71,849 97,617 106,143 

กิจกรรมทำงกำรเงินและประกนัภยั 738 2,396 2,512 3,236 
กิจกรรมอสงัหำริมทรัพย์ 25,193 24,128 26,933 26,565 
กำรสำธำรณปูโภคและกำรขนสง่ 7,285 5,239 6,309 7,061 
กำรบริกำร 22,312 20,474 30,211 29,465 
การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 82,708 94,861 105,287 110,375 
อ่ืนๆ 11 3 13 17 
รวม 277,184 337,530 385,669 429,031 
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แหล่งทีม่า:  ข้อมูล “ยอดคงคา้ง Gross NPLs ทัง้ระบบจ าแนกตามประเภทธุรกิจ” จากธนาคารแห่งประเทศไทยประจ า
ไตรมาสที ่4 ปี 2560 ที ่www.bot.or.th/ 

จำกข้อมลูยอดคงค้ำงของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ทัง้ระบบจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ พบวำ่ สินเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิด
รำยได้ทัง้ระบบในประเทศไทยมีจ ำนวนทัง้สิน้ 277,184 ล้ำนบำท ในปี 2557 337,530 ล้ำนบำท ในปี 2558 385,669 ล้ำน
บำท ในปี 2559 และ 429,031 ล้ำนบำท ในปี 2560 คิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.77 ในปี 2558 ร้อยละ 14.26 ในปี 2559 
และร้อยละ 11.24 ในปี 2560 

ทัง้นี ้สนิเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรำยได้ท่ีส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีข้องบริษัท
เป็นสินเช่ือกำรอปุโภคบริโภคสว่นบคุคลจำกธนำคำรพำณิชย์  

หำกพิจำรณำยอดคงค้ำงของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของกำรอปุโภคบริโภคส่วนบคุคลในระบบ พบว่ำ สินเช่ือท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของกำรอปุโภคบริโภคส่วนบคุคลนัน้มีจ ำนวนเพิ่มสงูขึน้ทกุปี ตำมแนวโน้มกำรเพิ่มขึน้ของสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรำยได้รวมในระบบ โดยสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรอปุโภคบริโภคสว่นบคุคลนัน้มีจ ำนวนเทำ่กบั 82,708 
ล้ำนบำทในปี 2557 94,861 ล้ำนบำทในปี 2558 105,287 ล้ำนบำทในปี 2559 และ 110,375 ล้ำนบำทในปี 2560 คิดเป็น
กำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.69 ร้อยละ 10.99 และร้อยละ 4.83 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตำมล ำดบั  

ประกอบกบัรำยได้หลกัของธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีน้ัน้มำจำกกำรให้บริกำรแก่บริษัทใน
กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดังนัน้ อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจึงเป็นอีกหนึ่ง
อตุสำหกรรมท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโดยตรง 

ส ำหรับบริษัทในกลุม่เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ีเป็นลกูค้ำหลกัของธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมและทวง
ถำมหนีน้ัน้ ในปี 2560 ตลำดโทรคมนำคมแบบไร้สำยในประเทศไทยน่ำจะยงัมีกำรขยำยตวัต่อเน่ืองจำกปี 2559 โดยคำด
ว่ำจะมีมลูค่ำตลำดโดยรวมอยู่ท่ีประมำณ 232,937 ล้ำนบำท ถึง 237,160 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรขยำยตวัร้อยละ 3.6 ถึง
ร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยได้รับปัจจยัผลกัดนัหลกัจำกตลำดกำรให้บริกำรสื่อสำรข้อมลูท่ีเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองโดยมำจำกแรง
หนุนหลกั ได้แก่ กระแสควำมนิยมในกำรเข้ำใช้โมบำยบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตผ่ำนโครงข่ำย 3G และ/หรือ 4G ในหมู่
ผู้บริโภคชำวไทย รวมไปถงึกำรใช้กลยทุธ์ทำงกำรตลำดอยำ่งเข้มข้นของกลุม่ผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมแบบไร้สำยภำยใต้
สภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง เพ่ือจงูใจให้ผู้บริโภคหนัมำใช้บริกำรข้อมลูเพิ่มมำกขึน้ ซึง่ปัจจยัเหลำ่นีอ้ำจมีสว่นช่วยผลกัดนัให้
ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีข้องบริษัทมีโอกำสเพิ่มสงูขึน้ส ำหรับกำรได้รับกำรว่ำจ้ำง เน่ืองจำก
ลกูหนีค้่ำสินค้ำและบริกำรของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีจ ำนวนเพิ่มสงูขึน้ตำมจ ำนวนลกูค้ำท่ี
เพิ่มมำกขึน้ 

นอกจำกนี ้อตุสำหกรรมโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง จำกกำรท่ีผู้ ให้บริกำรได้ท ำกำร
ขยำยโครงข่ำยและกำรบริกำรให้ต่ำง ๆ เพ่ือครอบครองส่วนแบ่งตลำดท่ีมำกขึน้รวมถึงกำรออกรำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
(Promotion) และแผนกำรตลำดในกำรอดุหนนุคำ่เคร่ืองโทรศพัท์ หรือ กำรออกแพค็เกจ และบริกำรใหม ่ๆ เพ่ือดงึดดูลกูค้ำ 
ประกอบกบัรำคำโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปัจจุบนัอยู่ในระดบัรำคำท่ีสำมำรถครอบครองเป็นเจ้ำของได้โดยคนทกุเพศทกุวยั 
รวมถึงกำรท่ีผู้บริโภคนิยมหำข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนโทรศพัท์มือถือมำกขึน้ ซึ่งกลุ่มบริษัทผู้ให้บริกำรเครือข่ำยข้อมลูก็สำมำรถ
ตระหนกัถึงประเด็นดงักล่ำว และได้จดัหำนโยบำยสง่เสริมกำรขำยท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำเพ่ือท่ีจะขยำย
ฐำนลกูค้ำของตนจำกกำรแข่งขนัในตลำด ทัง้นี ้กำรขยำยตวัของตลำดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในปี 2560 คำดว่ำจะมีกำรเติบโต
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ท่ีใกล้เคียงกบักำรเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยมีแรงขบัเคลื่อน
จำกจ ำนวนชัว่โมงกำรใช้งำนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีตอ่วนัของลกูค้ำท่ียงัคงเติบโต รวมถึงอตัรำกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่สงูขึน้ 

ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีส้ว่นใหญ่ของบริษัทมำจำกกำรทวงถำมค่ำบริกำร
ค้ำงจ่ำยให้บริษัทผู้ให้บริกำรตำ่ง ๆ โดยรำยละเอียดจ ำนวนและคำ่ใช้จ่ำยรำยเดือนของผู้ใช้โทรศพัท์มือถือมีข้อมลูทำงสถิติ
ดงัตอ่ไปนี ้

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
(บาท) 

จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศ 
2557 2558 2559 

0 – 300 31,604,727 30,772,907 32,693,457 
300 – 1,199 15,979,535 18,147,671 17,764,535 

1,200 – 2,499 437,395 400,069 306,535 
มำกกวำ่ 2,500 42,377 35,643 20,011 
ไมมี่ข้อมลู 1,610 237,847 337,084 

รวม 48,065,644 49,594,137 51,121,621 
แหล่งทีม่า:  ผลส ารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 2558 และ 2559 ส านกังาน

สถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ทัง้นี ้จำกผลส ำรวจของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติมีกำรเปิดเผยแนวโน้มของผู้ ท่ีใช้โทรศพัท์มือถือท่ีเพิ่มสงูขึน้ในทกุปี
ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมำ ดงันัน้ ลกูหนีข้องบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ีเป็นลกูค้ำของบริษัทจึงมี
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ จำกจ ำนวนผู้ ใช้โทรศพัท์มือถือท่ีเพิ่มมำกขึน้ จึงเป็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจของกำรติดตำม
ทวงถำมหนีส้ินของบริษัท เน่ืองจำกคำ่สินคำ่และบริกำรค้ำงช ำระดงักลำ่วเป็นประเภทหนีท่ี้มีอตัรำกำรทวงถำมหนีท่ี้ส ำเร็จ
มำกกว่ำหนีจ้ำกกำรขอสินเช่ือของธนำคำรพำณิชย์ ด้วยเหตุผลท่ีว่ำ โทรศัพท์มือถือเป็นสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีมีควำม
จ ำเป็นต่อชีวิตประจ ำวนั ดงันัน้ ผู้ ใช้บริกำรมีแนวโน้มท่ีจะเลือกช ำระหนีป้ระเภทดงักล่ำวเป็นอนัดบัแรก นอกจำกนี  ้หนี ้
ดงักลำ่วมียอดคงค้ำงจ ำนวนน้อยกวำ่จงึสำมำรถติดตำมทวงถำมให้จ่ำยช ำระได้มำกกวำ่  

 ธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ 

ปัจจุบนัองค์กรเอกชนส่วนใหญ่หนัมำให้ควำมส ำคญักับกำรให้บริกำรเพิ่มมำกขึน้ เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด
ให้กบัลกูค้ำ โดยหนึ่งในวิธีกำรท่ีเป็นท่ีนิยมส ำหรับธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจขนำดกลำงและธุรกิจขนำดย่อม หรือแม้กระทัง่บริษัท
ขนำดใหญ่ท่ีต้องมีศนูย์บริกำรข้อมลูรองรับควำมต้องกำรของลกูค้ำจ ำนวนมำก คือ กำรใช้บริกำรบำงสว่นจำกผู้ ให้บริกำร
ภำยนอก (Outsourcing) ท่ีผู้ ให้บริกำรมีควำมเช่ียวชำญรวมไปถึงมีต้นทุนในกำรด ำเนินกำรท่ีต ่ำกว่ำ โดยเฉพำะระบบ
ศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำซึ่งนบัว่ำเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรบริหำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ ส่งผลให้หลำยธุรกิจจะต้องมี
ระบบศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำเพ่ือท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อยำ่งทนัท่วงที ประกอบกบัวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมี
ส่วนผลกัดนัให้หลำยธุรกิจหนัมำใช้บริกำรระบบศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำจำกผู้ ให้บริกำรข้อมลูภำยนอกมำกขึน้เพ่ือสร้ำง
ควำมพึงพอใจและตอบสนองลูกค้ำอย่ำงดีท่ีสุดเพ่ือรักษำฐำนลูกค้ำของตนไว้ ทัง้นี ้ธุรกิจท่ีให้ควำมส ำคัญต่อระบบ
ศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำในระดบัท่ีสงู ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์และสถำบนักำรเงิน และธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เป็นต้น เน่ืองจำกเป็นธุรกิจท่ีมีฐำนลกูค้ำกว้ำง รวมไปถึงผู้บริโภคท่ีมีควำมต้องกำรข้อมลูสงู โดยจำกข้อมลู
งำนวิจัยของบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จ ำกัด (Frost & Sullivan) ท่ีเป็นบริษัทวิจัยทำงกำรตลำดระดับโลก พบว่ำ 
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ปัจจุบนั ธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำในประเทศไทยมีมลูค่ำตลำดรวมมำกกว่ำ 4,000 ล้ำนบำท และมีอตัรำกำรเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปี ทัง้นี ้ในประเทศไทยสำมำรถแบ่งรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูลลูกค้ำทัง้สิน้ 4 ประเภทหลัก ๆ 
ประกอบด้วย 

(1) บริกำรให้บริกำรข้อมูลและบริหำรจัดกำรระบบอย่ำงครบวงจร (Outsourced Contract Solutions Service) โดย
กลุ่มลกูค้ำท่ีใช้บริกำรส่วนมำกจะเป็นทัง้หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนในหลำยธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้ำปลีก ธนำคำร
พำณิชย์และสถำบนักำรเงิน สินค้ำอปุโภคและบริโภค และสำยกำรบิน 

(2) บริกำรจดัวำงระบบและซอฟต์แวร์ด้ำนศนูย์บริกำรข้อมลู (Total Turnkey Solutions Service) โดยกำรให้บริกำรเร่ิม
ตัง้แต่ติดตัง้ระบบไอทีและซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับงำนบริกำรศูนย์บริกำรข้อมูล โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้ำจะเป็น
หน่วยงำนภำครัฐ หรือ ภำคเอกชนรำยใหญ่ท่ีต้องกำรเพียงกำรจ้ำงเหมำผู้ เช่ียวชำญในกำรติดตัง้ระบบ แต่ท ำกำร
บริหำรจดักำรเอง 

(3) บริกำรรับขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์ (Telemarketing Service) มีหลำกหลำยธุรกิจ 
ตัง้แตข่ำยบตัรเครดิต ขำยประกนั ขำยสมำชิก ขำยของใช้ ขำยเคร่ืองส ำอำง ขำยยำ และอ่ืน ๆ ทัง้นี ้กระแสของตลำด
นีจ้ะมุง่เน้นในเร่ืองกำรสร้ำงก ำไรจำกกำรบริกำร 

(4) กำรติดตัง้ระบบและบริหำรจดักำรศนูย์บริกำรข้อมลูด้วยตนเอง ( In-house Contract Center) หมำยถึง หน่วยงำน
ภำครัฐหรือภำคเอกชนรำยใหญ่ท่ีมีกำรจดัหำและท ำกำรบริหำรจดักำรศนูย์บริกำรข้อมลูด้วยตนเอง 

ทัง้นี ้จะเหน็ได้วำ่ธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูที่ Chayo Call Center ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ CHAYO ท่ีได้เร่ิมด ำเนินกำรในช่วงปี 
2559 นัน้มีโอกำสท่ีดีในกำรขยำยธุรกิจไปสู่ รูปแบบกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรข้อมูลได้หลำกหลำยในอนำคตหำก
สำมำรถพฒันำกำรท ำงำนให้เป็นท่ียอมรับในอตุสำหกรรม ทัง้นี ้บริษัทมีข้อได้เปรียบ คือ เป็นผู้ ให้บริกำรแก่บริษัทในกลุ่ม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ีมีช่ือเสียงในระดบัประเทศสง่ผลให้โอกำสท่ีจะได้รับกำรยอมรับในอตุสำหกรรมมีสงู 
นอกจำกนี ้อตุสำหกรรมของกำรให้บริกำรศนูย์ข้อมลูลกูค้ำนัน้ เป็นอตุสำหกรรมท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ประกอบกบั
กำรท่ีโลกเข้ำสูย่คุโลกำภิวตัน์สง่ผลให้ข้อมลูเป็นสิ่งท่ีส ำคญัมำกขึน้ในยคุปัจจบุนั ดงันัน้ ทกุหน่วยงำนท่ีท ำกำรด ำเนินธุรกิจ
ต้องค ำนึงถึงกำรให้บริกำรข้อมลูท่ีรวดเร็วฉับไว โดยควำมต้องกำรของกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมลูนัน้มีโอกำสท่ีจะเพิ่มขึน้
อย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน ซึ่งจะส่งผลดีของธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำของบริษัทในอนำคต ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทสำมำรถ
ขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัลกูค้ำในอตุสำหกรรมอ่ืน ๆ  เช่น กลุ่มธุรกิจค้ำส่ง หรือค้ำปลีก โดยในกรณีท่ีบริษัทสำมำรถพฒันำ
ควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำได้ อำจจะสง่ผลในกำรตอ่ยอดให้บริษัทได้รับงำนในสว่นของกำรติดตำมทวงถำมหนีเ้พิ่มขึน้อีกด้วย  
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2.3.2 สภาพการแข่งขัน 

 ธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ 

 
แหล่งทีม่า:  ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/ สืบคน้ ณ วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2561 

ในปี 2560 บริษัทจ ำนวนมำกได้เร่ิมด ำเนินธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ โดยจ ำนวนบริษัทบริหำรสินทรัพย์ในประเทศไทยใน
ปี 2560 เพิ่มขึน้จำกปี 2555 จ ำนวน 25 บริษัท แสดงให้เห็นถึงสภำวะกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมท่ีเพิ่มมำกขึน้ ซึง่สง่ผลให้
ต้นทนุกำรประมลูของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพต่ำง ๆ มีมลูค่ำสงูขึน้เน่ืองจำกมีผู้ เข้ำร่วมประมลูมำกขึน้ในช่วงท่ีผ่ำนมำ  
โดยคู่แข่งของบริษัทในอุตสำหกรรม ได้แก่ บริษัทบริหำรสินทรัพย์ในประเทศไทยท่ีมีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ และบริษัท
บริหำรสินทรัพย์ในเครือของธนำคำรพำณิชย์ต่ำง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงบริษัทเอกชนทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม มีบริษัท
บริหำรสินทรัพย์จ ำนวนมำกท่ีไม่ใช่บริษัทบริหำรสินทรัพย์ในเครือของธนำคำรพำณิชย์มีสถำนะไม่ท ำกำร (Inactive) โดย
หำกไม่รวมบริษัทประเภทดงักล่ำว บริษัทบริหำรสินทรัพย์ในเครือธนำคำรพำณิชย์และบริษัทบริหำรสินทรัพย์ท่ีมีสถำนะ
เป็นรัฐวิสำหกิจ (ได้แก่ บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) (“BAM”) และบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 
สขุมุวิท จ ำกดั (“SAM”)) จะเหลือบริษัทท่ีมีแนวโน้มเป็นคู่แข่งกบั Chayo AMC เพียง 7 แห่งเท่ำนัน้ โดยคู่แข่งท่ีมีลกัษณะ
กำรด ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทมำกท่ีสดุได้แก่ บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เจ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจ เอ็ม ที 
เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) (“JMT”) โดยบริษัทไม่ได้มีมุมมองว่ำ BAM และ SAM เป็นคู่แข่งของบริษัท 
เน่ืองจำกแหล่งเงินทุนนัน้มีควำมแตกต่ำงจำก Chayo AMC ค่อนข้ำงมำกรวมถึงเป็นบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของรัฐบำล 
ในทำงกลบักนับริษัทมองว่ำ BAM และ SAM นัน้เป็นคู่ค้ำกบับริษัทมำกกว่ำกำรเป็นคู่แข่ง ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบกบับริษัท
บริหำรสินทรัพย์ท่ีคำดว่ำเป็นคู่แข่งของ Chayo AMC บริษัทนัน้มีข้อได้เปรียบในแง่ของควำมพร้อมของบุคลำกร ระบบ
ฐำนข้อมลูและกำรท ำงำนท่ีมีมำตรฐำน รวมไปถึงมีประสบกำรณ์ ผลงำน และช่ือเสียงในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่อดีตถึง
ปัจจบุนักว่ำ 20 ปี สง่ผลให้บริษัทสำมำรถบริหำรจดักำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้หำกพิจำรณำ
ถึงโอกำสในกำรแข่งขนั คู่แข่งท่ีต้องกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจประเภทนีจ้ ำเป็นต้องใช้เงินลงทนุระดบัท่ีค่อนข้ำงสงูในระยะ
เร่ิมต้นเพ่ือประมลูกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ และลงทนุในระบบงำนท่ีเก่ียวข้อง นอกจำกนี ้กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วข้ำงต้น 
ต้องอำศยัผู้บริหำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจท่ีคอ่นข้ำงสงู  

ทัง้นี ้จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) หรือ JMT ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำรด ำเนินงำนท่ีใกล้เคียงกบับริษัทมำก โดย JMT ด ำเนินธุรกิจให้บริกำร
เจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้ธุรกิจลงทนุและบริหำรหนีด้้อยคณุภำพ ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้รถยนต์ ธุรกิจ
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นำยหน้ำประกนัภยั และธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคล หำกพิจำรณำสดัส่วนของรำยได้จะพบว่ำ JMT มีสดัส่วนของ
รำยได้หลกัมำจำกธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพและธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้
เช่นเดียวกบับริษัท ทัง้นี ้กำรพิจำรณำเคร่ืองมือชีว้ดัด้ำนกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบระหวำ่งบริษัท และ JMT มีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

สถติกิารด าเนินงานส่วนงานธุรกจิบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

CHAYO JMT 

จ ำนวนกองหนีด้้อยคณุภำพภำยใต้กำรบริหำร  13 100 
มลูค่ำหนีด้้อยคณุภำพที่เพิ่มขึน้ในปี 2559 (ล้ำนบำท) 1,018 19,600 
นโยบำยในกำรซือ้หนีด้้อยคณุภำพมำบริหำร (ล้ำนบำทตอ่ปี) 2,000 30,000 
มลูค่ำรวมของหนีด้้อยคณุภำพภำยใต้กำรบริหำร (ล้ำนบำท) 26,617 108,283 
จ ำนวนกองหนีด้้อยคณุภำพที่ตดัต้นทนุครบแล้ว1/ 7 36 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น 76.77% 63.87% 
แหล่งทีม่า: 1) แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2559 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) (ส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2559) 
 2) รายงานประจ าปี 2559 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหต:ุ 1/ จ านวนกองหนีด้้อยคณุภาพที่ตดัตน้ทุนครบแล้วของ CHAYO ประกอบด้วยกองสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพ 2 

ประเภท ได้แก่ (1) กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่อยู่ภายใต้การบริหารของ CHAYO และมีการจัดเก็บ
ครอบคลุมต้นทุนการได้มาของกองสินทรัพย์แล้วจ านวน 4 กอง และ (2) กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ 
CHAYO ที่มีต้นทุนการได้มาต ่ากว่า 100,000 บาท ซ่ึงบริษัทมีนโยบายในการยกเว้นการจดัท าประมาณ
การยอดจดัเก็บ การค านวณอตัราดอกเบี้ยทีแ่ท้จริง และการค านวณการตดัจ าหน่ายเงินลงทนุส าหรับกอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภาพที่มียอดเงินลงทนุนอ้ยกว่า 100,000 บาท ทัง้นี้ บริษัทจะมีการบนัทึกบญัชีเงินที่ใช้
ในการประมูลกองสินทรัพย์ดอ้ยคณุภาพเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนทนัที ในกรณีทีบ่ริษัทสามารถจดัเก็บเงิน
สดจากลูกหนี้ของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดงักล่าวได้ บริษัทจะรับรู้ยอดจดัเก็บดงักล่าวเป็นรายไดเ้ต็ม
จ านวน โดย CHAYO มีกองสินทรัพย์ในประเภทดงักล่าวจ านวน 3 กอง อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโนบายใน
การติดตามทวงถามในมูลหนี้จากลูกหนี้ของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทัง้ 2 ประเภทต่อ ถึงแม้ว่ากอง
สินทรพัย์ดอ้ยคณุภาพดงักล่าวจะมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทนุหมดส้ินแลว้ 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีจ ำนวนกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพภำยใต้กำรบริหำรรวมทัง้สิน้ 13 กอง โดยบริษัทชนะกำร
ประมลูกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพเพิ่มเติมในปี 2559 จ ำนวนทัง้สิน้ 3 กอง ทัง้นี ้บริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะซือ้สินทรัพย์ด้อย
คณุภำพจ ำนวนประมำณ 2,000 ล้ำนบำท ต่อปี (ทัง้นี ้กำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักล่ำวขึน้อยู่กบัเงินทนุ 
แหล่งเงินทุนและกระแสเงินสดของบริษัท) อนึ่ง ณ วันสิน้สุดของไตรมำส 3 ปี 2560 บริษัทมีจ ำนวนกองสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพท่ีตดัต้นทนุครบแล้วเพิ่มขึน้ 1 กอง รวมกบักองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีตดัต้นทนุครบแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2559 จ ำนวน 4 กอง คิดเป็นจ ำนวน 5 กอง  
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 ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้

ในปัจจบุนั มีบริษัทท่ีจดทะเบียนด ำเนินกำรรับจ้ำงติดตำมทวงถำมหนีป้ระมำณ 20 บริษัท อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำก
บริษัทมีควำมพร้อมของบคุลำกร ระบบฐำนข้อมลูและกำรท ำงำนที่มีมำตรฐำน รวมไปถงึมีประสบกำรณ์และผลงำนในกำร
ให้บริกำรติดตำมและทวงถำมหนีต้ัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนักว่ำ 20 ปี ส่งผลให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำม
และเร่งรัดหนีแ้ก่ลกูค้ำได้อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งกลุ่มลกูค้ำหลกัของบริษัท ได้แก่ บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร และธนำคำรพำณิชย์และสถำบนักำรเงินได้ให้กำรตอบรับท่ีดีแก่บริษัทเสมอมำ นอกจำกนี ้กำรท่ีกระทรวงกำรคลงั
ได้พิจำรณำออกพระรำชบญัญัติติดตำมทวงถำมหนีท่ี้เป็นธรรม ซึ่งได้บงัคบัให้ผู้ประกอบธุรกิจติดตำมหนีท้ ำงำนอย่ำงมี
มำตรฐำนมำกขึน้ เช่น กำรติดตัง้ระบบอดัเสียงขณะสนทนำกับลกูหนี ้ซึ่งบริษัทคำดว่ำจะส่งผลให้บริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจ
ประเภทนีต้้องสร้ำงกระบวนกำรติดตำมท่ีเป็นมำตรฐำนมำกขึน้ ดงันัน้ คู่แข่งท่ีต้องกำรเข้ำมำแข่งขันท ำธุรกิจประเภทนี ้
จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทนุระดบัท่ีค่อนข้ำงสงูในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนีต้ำมลกัษณะทัว่ไปของกำรประกอบธุรกิจผู้วำ่จ้ำง
มกัจะไม่จ้ำงบริษัทท่ีให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีไ้ว้เพียงบริษัทเดียว แต่จะจ้ำงบริษัทท่ีให้บริกำรติดตำม
ทวงถำมหลำยรำยโดยจะมีกำรจดัเก็บและจดัท ำอนัดบัยอดจดัเก็บของแตล่ะบริษัทเป็นข้อมลูภำยในประกอบกำรพิจำรณำ
มอบหมำยงำนเพิ่มให้บริษัทท่ีมีประวตัิกำรด ำเนินงำนท่ีบรรลเุปำ้หมำย หรือท ำกำรเลิกจ้ำงบริษัทท่ีมียอดจดัเก็บไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยหรือได้อันดับท่ีไม่ดีในกรณีท่ีจ ำนวนงำนท่ีมอบหมำยลดน้อยลง อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีควำมเช่ือมั่นว่ำ จะ
สำมำรถครองควำมได้เปรียบในกำรด ำเนินธุรกิจประเภทนีต้่อไปได้ เน่ืองจำกบริษัทมีระบบกำรติดตำมและทวงถำมหนีท่ี้
เป็นมำตรฐำน พร้อมทัง้เงินทนุเพิ่มเติมท่ีกลุม่บริษัทจะได้รับจำกกำรระดมทนุในตลำดหลกัทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ เพ่ือใช้ในกำร
พฒันำธุรกิจ  

ในปัจจุบนัมีบริษัทท่ีจดทะเบียนให้บริกำรรับจ้ำงติดตำมทวงถำมประมำณ 100 บริษัท โดยบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งของ
บริษัทท่ีด ำเนินกำรในอตุสำหกรรมจริงมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งของบริษัทท่ีจดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นี ้คู่แข่งท่ีมีศกัยภำพสงูของบริษัท
มีเพียงประมำณ 2 บริษัท ในอตุสำหกรรมประกอบด้วย JMT และ บริษัท กำนต์นิธิ จ ำกดั อย่ำงไรก็ตำม บริษัทถือว่ำเป็น
หนึ่งในผู้ ให้บริกำรชัน้แนวหน้ำในธุรกิจประเภทนีซ้ึ่งสงัเกตได้จำกกำรท่ีบริษัทได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกผู้ว่ำจ้ำงอย่ำงต่อเน่ือง 
สง่ผลให้บริษัทไมต้่องเผชิญสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัท่ีสงูมำกนกั 

ธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้

มูลหนีท้ี่ตดิตามระหว่างปีจ าแนกตามกลุ่มผู้ว่าจ้าง 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

CHAYO JMT 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

กลุม่สถำบนักำรเงิน 1,547 81.34% 9,768 53.41% 
กลุม่ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม 355 18.66% - - 
กลุม่ผู้ให้บริกำรสินเช่ือสว่นบคุคล / สนิเช่ือเช่ำซือ้ - - 6,800 37.17% 
กลุม่ผู้ให้บริกำรขำยสง่สนิค้ำหรือขำยตรง - - 1,692 9.25% 
กลุม่อ่ืนๆ - - 31 0.17% 
รวม 1,902 100.00% 18,291 100.00% 

จ ำนวนบญัชีลกูหนี ้(พนัรำย) 252 - 1,941 - 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น - 28.23% - 38.93% 
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แหล่งทีม่า: แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2559 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) (ส้ินสดุ 
31 ธนัวาคม 2559) 

 ธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ 

ธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมพฤติกรรมของผู้บริโภครวมไปถงึกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ซึ่งหลำย ๆ บริษัทมีกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำมำเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจมำกขึน้ รวมไปถึงกำรจัดฝึกอบรม
พฒันำพนกังำนให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึง่กำรด ำเนินธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำต้องอำศยัควำมรู้
ควำมช ำนำญ เงินลงทนุ รวมทัง้ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของบคุลำกรเป็นส ำคญั  

(1) ปัจจุบันคู่แข่งของธุรกิจศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่บริษัทท่ีเป็นผู้
ให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ (Outsourcing) โดยบริษัทท่ีประกอบธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำโดยตรงจะมีกำร
ให้บริกำรท่ีหลำกหลำย เช่น บริกำรติดต่อกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเพ่ือท ำกำรแนะน ำสินค้ำ บริกำรขำยสินค้ำทำง
โทรศพัท์ บริกำรส ำรวจข้อมลูทำงด้ำนกำรตลำด รวมไปถึงบริกำรส ำรวจควำมถึงพอใจของลกูค้ำ ดงันัน้ กำรท่ีบริษัท
เหล่ำนีป้ระกอบธุรกิจศนูย์บริกำรลกูค้ำจึงส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมกำรให้บริกำรศนูย์ข้อมลูลกูค้ำท่ี
รุนแรงมำกขึน้เช่นกนั 

(2) หน่วยงำนศูนย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำของบริษัทผู้ว่ำจ้ำงเอง โดยในปัจจุบนักลุ่มธุรกิจท่ีให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำร
ข้อมลูลกูค้ำสมัพนัธ์ ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์และสถำบนักำรเงิน และธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรซึ่งธุรกิจเหล่ำนีเ้ร่ิมให้ควำมสนใจกบักำรสร้ำงหน่วยงำนภำยในซึ่งท ำหน้ำท่ีบริหำรข้อมลูลกูค้ำสมัพนัธ์ให้แก่
ลูกค้ำของบริษัทด้วยตนเองมำกขึน้ ดังนัน้ อำจส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมท่ีรุนแรงมำกขึน้เช่นกัน 
เน่ืองจำกกลุ่มธุรกิจเหล่ำนีมี้หน่วยงำนภำยในเป็นของตนเองจึงไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรจ้ำงบริษัทภำยนอกเพ่ือ
ให้บริกำรอีก 

อนึ่ง จำกปริมำณกำรแข่งขนัท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ บริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ จะต้องสร้ำงควำม
ไว้วำงใจให้ผู้ว่ำจ้ำงมีควำมมัน่ใจว่ำผู้ว่ำจ้ำงจะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับบริกำรท่ีมีคณุภำพ รวมถึงต้องสร้ำง
ภำพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร ทัง้นี ้ด้วยควำมรู้ควำมเช่ียวชำญของบคุลำกรของบริษัทในเครือ ประกอบกบัประสบกำรณ์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ท ำให้บริษัทมีควำมน่ำเช่ือถือในกำรให้บริกำรในธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำแก่ผู้ว่ำจ้ำงใน
อตุสำหกรรม 

บริษัทมีคู่แข่งท่ีประกอบธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำโดยตรง เช่น บริษัท เพำเวอร์พลสั มำร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จ ำกดั 
บริษัท ทรูทชั จ ำกดั และบริษัท สมำท ไลฟ์ เทคโนโลยี จ ำกดั ซึ่งบริษัทเหล่ำนีป้ระกอบธุรกิจศนูย์บริกำรลกูค้ำแบบครบ
วงจรซึ่งจะมีธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำเป็นธุรกิจหลกั ส่วนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย์เป็นหลกัและด ำเนิน
ธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ เช่น บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จ ำกดั 
เป็นต้น ทัง้นี ้กลุ่มธุรกิจโทรคมนำคมท่ีหันมำให้ควำมสนใจกับหน่วยงำนศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำมำกขึน้ ได้แก่ บริษัท 
ทรูทชั จ ำกดั เป็นต้น 
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2.3.3 คู่แข่งในอุตสาหกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบในปี 2557 ถึงไตรมำสท่ี 3 ปี 2560 ของ CHAYO และบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซส็ จ ำกดั (มหำชน) (“JMT”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทมำกท่ีสดุ สำมำรถแสดง
ได้ดงัตอ่ไปนี ้

    หน่วย: ล้ำนบำท 

รายการ 
2557 2558 2559 ไตรมาส 3/2560 

CHAYO JMT CHAYO JMT CHAYO JMT CHAYO JMT 
รำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำน  

53.90 487.69 141.23 719.14 197.14 1,063.75 155.35 1,001.56 

ต้นทนุกำรให้บริกำร 20.59 228.28 38.27 315.63 61.60 377.87 53.48 416.40 
ก ำไรขัน้ต้น 33.31 259.41 102.96 403.51 135.54 685.88 101.87 585.16 
ก ำไรสทุธิ 18.81 120.61 68.94 94.64 70.89 290.41 45.27 296.84 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น 61.81% 53.19% 72.90% 56.11% 68.75% 64.48% 65.58% 58.43% 
อตัรำก ำไรสทุธิ 33.69% 24.70% 47.78% 13.14% 35.83% 27.08% 29.08% 29.53% 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

กำรลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทมีควำมเสี่ยง ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรพิจำรณำข้อมลูทัง้หมดในเอกสำรฉบบันี ้และควรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีระบใุนหวัข้อนี ้รวมทัง้ข้อมลูอื่น ๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบั
นีก้่อนกำรตดัสินใจลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท 

ควำมเสี่ยงท่ีระบุด้ำนล่ำงเป็นควำมเสี่ยงบำงประกำรท่ีส ำคัญซึ่งอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำง
กำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจตลอดจนมลูค่ำหุ้นสำมญัของบริษัท นอกจำกนี ้อำจยงัมีควำมเสี่ยงอ่ืน ๆ 
ท่ีบริษัทยงัไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ณ ปัจจบุนั หรือ เป็นควำมเสี่ยงท่ีบริษัทพิจำรณำในขณะนีแ้ล้วเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็นสำระส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจำกนี ้ข้อควำมในลกัษณะท่ีเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต เช่น “เช่ือว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “คำดว่ำ” “วำงแผนว่ำ” 
“ประสงค์จะ” “โดยประมำณ” หรือกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน โครงกำรในอนำคต ประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน กำร
ประกอบธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยรัฐบำลในประเทศ
ตำ่ง ๆ และปัจจยัอ่ืน ๆ ซึง่เป็นกำรคำดกำรณ์เหตกุำรณ์ในอนำคต เป็นควำมเหน็ของกลุม่บริษัท ณ ปัจจบุนั และไมเ่ป็นกำร
รับรองถึงกำรด ำเนินงำน หรือเหตกุำรณ์ในอนำคต ไม่ว่ำในลกัษณะใด โดยผลหรือเหตกุำรณ์จริงอำจแตกต่ำงอย่ำงมำก
จำกประมำณกำรหรือกำรคำดกำรณ์ดงักลำ่ว 

ส ำหรับข้อมลูที่อ้ำงอิงถึง หรือท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐบำล หรือเศรษฐกิจในภำพรวมของตลำดในประเทศไทย และประเทศ
ตำ่ง ๆ ในตลำดโลกนัน้ บริษัทได้มำจำกข้อมลูที่มีกำรเปิดเผย หรือคดัลอกมำจำกเอกสำรของทำงรำชกำร หรือแหลง่ข้อมลู
อ่ืนท่ีเช่ือว่ำเช่ือถือได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่ได้มีกำรตรวจสอบ หรือรับรองควำมถกูต้องของข้อมลูดงักล่ำวหรือวิธีกำรท่ี
ได้มำซึง่ข้อมลูดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 

อนึ่ง ในปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ ธุรกิจ
ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้และธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ ซึ่งทัง้ 3 ธุรกิจมีควำมเสี่ยงท่ีแตกต่ำงกนั
ตำมประเภทธุรกิจ ดงันี ้

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.1.1 ธุรกจิลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุซือ้กองทรัพย์ด้อยคณุภำพมำบริหำร 

บริษัทประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพทัง้ท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงิน และสถำบนั
กำรเงินอ่ืนมำบริหำรกำรจัดกำรโดยกำรรับโอนสิทธิกำรเรียกร้อง ติดตำมและทวงถำมหนี ้และฟ้องร้องบงัคบัคดี ดงันัน้ 
บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพในรำคำท่ีไม่เหมำะสมหรือสงูเกินไป และควำมเสี่ยง
จำกกำรจดัเก็บหนีท่ี้จดัเก็บได้จริงต ่ำกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้ ส่งผลให้กำรลงทนุดงักล่ำวไม่คุ้มค่ำแก่กำรลงทนุหรือประสบผล
ขำดทนุ 

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพแต่ละครัง้ บริษัทได้มีกำรวิเครำะห์รำยละเอียดของกอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพและข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ประกอบกำรตดัสินใจในกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
แต่ละครัง้ รวมถงึกำรวิเครำะห์หลกัประกนั (ในกรณีท่ีประมลูซือ้หนีท่ี้มีหลกัประกนั) อำยขุองลกูหนี ้ประเภทของหนี ้วงเงิน
หนีเ้ฉลี่ยแตล่ะรำย ประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ต้นทนุในกำรจดัเก็บ
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และข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีกำรติดตำมผลกำรจดัเก็บหนีอ้ย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทัง้วิเครำะห์ผลของกำรติดตำมหนีห้รือ
ซือ้หนีใ้นอนำคตด้วย อีกทัง้บริษัทยงัได้จดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินขึน้เพ่ือพิจำรณำกำรประมลูซือ้หนีท้กุครัง้ โดย
คณะกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำท่ีวิเครำะห์ข้อมลูเพ่ือตดัสินใจและก ำหนดรำคำในกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
อยำ่งเหมำะสม 

- ควำมเสี่ยงของกำรบริหำรหนีไ้มมี่หลกัประกนัท่ีอำจจะไมไ่ด้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุคืน 

กำรลงทนุในหนีไ้ม่มีหลกัประกนัคือกำรซือ้ และ/หรือ ประมลูซือ้หนีท่ี้ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ วำงไว้เป็นประกนักำรช ำระ
หนี ้โดยในกรณีท่ีลกูหนีล้้มละลำย บริษัทอำจต้องท ำกำรแบ่งสินทรัพย์กับเจ้ำหนีร้ำยอ่ืนตำมสิทธิและสดัส่วน และอำจ
ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุคืนเน่ืองจำกในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถติดตำมทวงถำมหนีจ้ำกลกูหนี ้
ดังกล่ำวได้ไม่ว่ำจะด้วยขัน้ตอนกำรติดตำมทวงถำมหนี ้หรือขัน้ตอนงำนคดีควำมทำงกฎหมำย บริษัทจะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรอ้ำงสทิธิเรียกร้องใด ๆ ตอ่หนีข้องลกูหนีท่ี้มีสถำนะล้มละลำยดงักลำ่วได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพแต่ละครัง้ บริษัทได้มีกำรวิเครำะห์รำยละเอียดของกอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพและข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ประกอบกำรตดัสินใจในกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
แต่ละครัง้ รวมถึงกำรวิเครำะห์อำยขุองลกูหนี ้ประเภทของหนี ้วงเงินหนีเ้ฉลี่ยแต่ละรำย ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำด
วำ่จะได้รับจำกกำรบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ต้นทนุในกำรจดัเก็บและข้อมลูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และมีกำรติดตำมผลกำร
จัดเก็บหนีอ้ย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทัง้วิเครำะห์ผลของกำรติดตำมหนีห้รือซือ้หนีใ้นอนำคตด้วย อีกทัง้บริษัทยังได้จัดตัง้
คณะกรรมกำรกำรบริหำรสินทรัพย์ขึน้เพ่ือพิจำรณำกำรประมลูซือ้หนีท้กุครัง้ โดยคณะกรรมกำรดงักล่ำวมีหน้ำท่ีวิเครำะห์
ข้อมลูเพ่ือตดัสินใจและก ำหนดรำคำในกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้กองสินทรัพย์
ด้อยคณุภำพท่ีมีหนีไ้ม่มีหลกัประกนัอยู่เป็นจ ำนวนมำกมกัจะมีรำคำซือ้ และ/หรือ รำคำประมลูซือ้ไม่สงูมำกโดยมีสำเหตุ
มำจำกเหตผุลท่ีได้กลำ่วไว้ข้ำงต้น นอกจำกนี ้ด้วยประสบกำรณ์จำกธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีท่ี้
บริษัทด ำเนินกำรมำนำนกว่ำ 20 ปี ส่งผลให้บริษัทสำมำรถจัดเก็บหนีไ้ด้ตำมเป้ำหมำยหรืออยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับ
เปำ้หมำยโดยกำรก ำหนดให้มีกำรติดตำมแผนกำรจดัเก็บและจดัท ำรำยงำน และระบสุำเหตแุละแนวทำงกำรแก้ไขในกรณี
ท่ีพนักงำนไม่สำมำรถติดตำมและทวงถำมหนีไ้ด้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด เพ่ือปรับปรุงและหำแนวทำงในกำรแก้ไขและ
พฒันำธุรกิจของบริษัทตอ่ไป 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมหรือควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีบริษัทไม่สำมำรถประมูลกองสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพใหม ่

กำรประกอบธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพทัง้ท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั ผู้ประกอบกิจกำร
จ ำเป็นต้องมีใบอนญุำตในกำรประกอบธุรกิจ ควำมพร้อมทำงด้ำนเงินลงทนุ และศกัยภำพในกำรให้บริกำรเจรจำติดตำม
ทวงถำมและเร่งรัดหนี ้ซึง่ปัจจบุนัผู้ประกอบกำรท่ีเป็นบริษัทเอกชน (และไมใ่ช่บริษัทในเครือของสถำบนักำรเงินหรือท่ีไมถื่อ
หุ้นหรือจดัตัง้โดยรัฐบำล) ในธุรกิจประเภทนีมี้จ ำนวนไม่มำก โดยปัจจุบนัผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือของ
สถำบนักำรเงินซึง่เป็นผู้ขำยกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพและมีนโยบำยกำรซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพจำกบริษัทในเครือ
เท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำจะมีผู้ประกอบกำรน้อยรำย บริษัทก็ยงัอำจมีควำมเสี่ยงจำกกกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม
จำกกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพไม่ว่ำจะเป็นในแง่ของรำคำและเงินทนุ และกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพของบริษัทท่ีจดัตัง้โดยรัฐบำลที่มีแหลง่เงินทนุค่อนข้ำงสงู ซึง่อำจสง่ผลให้บริษัทไม่มีกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพมำ
บริหำรเพิ่มเติมและส่งผลต่อรำยได้ของบริษัท นอกจำกนี ้หำกในอนำคตมีผู้ประกอบกำรท่ีเป็นบริษัทเอกชนเร่ิมเ ข้ำมำ
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ประกอบธุรกิจประเภทนีม้ำกขึน้อำจส่งผลให้บริษัทมีควำมเสี่ยงในแง่ของกำรใช้เงินทุนท่ีสูงขึน้เพ่ือกำรประมูลซือ้กอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพทัง้จำกสถำบนักำรเงินและบริษัทท่ีไม่ใช่สถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกปริมำณสินเช่ือท่ีไม่
ก่อให้เกิดรำยได้หรือกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีอยู่ในตลำดมีจ ำนวนมำก ส่งผลให้สถำบนักำรเงินหรือบริษัทในเครือไม่
สำมำรถเป็นผู้ติดตำมทวงถำมหนีไ้ด้อย่ำงทัว่ถึง ประกอบกบักำรติดตำมและทวงถำมหนีอ้ำจมีต้นทนุท่ีใช้ในกำรติดตำมท่ี
สงูและไม่คุ้มค่ำกบักำรลงทนุหรือติดตำมเอง อีกทัง้ผู้ประกอบกำรท่ีเป็นบริษัทเอกชนเช่นเดียวกบับริษัทท่ีมีอยูน้่อยรำยและ
มีเงินทนุจ ำกดั ดงันัน้ บริษัทจงึเช่ือวำ่บริษัทมีควำมเสี่ยงในกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมอยูใ่นระดบัต ่ำ 

- ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนีจ้ำกกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ 

ควำมเสี่ยงในกำรช ำระหนีข้องลกูหนี ้เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อรำยได้ของธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพ ในกรณีท่ีลกูหนีไ้ด้รับผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอก เช่น ควำมผนัผวนของเศรษฐกิจ หรือภยัธรรมชำติ จะส่งผล
ให้ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนีล้ดลง และท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงในกำรจดัเก็บหนีไ้ด้น้อยลง อย่ำ งไรก็ตำม 
หำกเศรษฐกิจดี ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องลกูหนีก้็มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ด้วย 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีกำรประเมินผลกำรติดตำมหนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้อง
ลูกหนี ้เพ่ือก ำหนดนโยบำยส ำหรับกำรกระตุ้นกำรช ำระหนีข้องลูกหนี ้อำทิเช่น นโยบำยส่วนลดในกำรช ำระหนีต้ำม
เทศกำลหรือวนัส ำคญัตำ่ง ๆ และกำรสง่เสริมกำรขำย (Promotion) 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พิงผู้บริหำร 

ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกัด ซึ่งได้แก่คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และคณุอญัฑิกร พิเชฐกร ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร เป็นผู้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรธุรกิจเป็นอย่ำงดี ส่งผลให้บริษัทต้องอำศยัควำมรู้ท่ีเกิดจำกทกัษะและประสบกำรณ์อนั
ยำวนำนของบคุคลทัง้สองท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ดงันัน้ หำก
บริษัทสญูเสียบคุลำกรในส่วนงำนดงักลำ่วไป อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบริษัทอนัจะสง่ผล
ให้กำรด ำเนินงำนไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำยได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรทัง้ 2 รำยดงักล่ำว และบุคลำกรอ่ืนท่ีมีควำม
ช ำนำญเฉพำะด้ำนของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงได้มีแผนหรือก ำหนดให้ผู้บริษัทระดับสูงสำมำรถท ำงำนแทนกันได้ โดย
เป็นไปตำมกำรควบคมุของระบบควบคมุภำยใน เช่น ภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้อง กำรเก็บรักษำควำมลบั
ของข้อมลู ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนของแตล่ะสว่นงำน และอ ำนำจอนมุตัิตำมโครงสร้ำงองค์กร นอกจำกนี ้ผู้บริหำรระดบัสงู
ในธุรกิจดงักล่ำวยงัมีกำรสลบัหน้ำท่ีกำรท ำงำนเป็นครัง้ครำวเพ่ือลดควำมเสี่ยงและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
และบริษัทยังให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรสร้ำงและกำรรักษำบุคลำกรของบริษัทเพ่ือป้องกัน  และลดควำมเสี่ยงท่ีอำจ
เกิดขึน้ดงักล่ำว โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงเพ่ือพฒันำคณุภำพพนกังำนบริษัทด้วยกำรส่งเข้ำอบรมในหลกัสตูรต่ำง  ๆ 
เพ่ือเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนและลดกำรพึ่งพิงพนักงำนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะควบคู่ไปกับ
ส่งเสริมให้พนกังำนรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทด้วยกำรดแูลและจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมให้แก่พนกังำนแต่ละระดบัเพ่ือ
สร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้จดัท ำแผนและกระบวนกำรสรรหำ ผู้สืบทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
(Succession Plan) เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor) โดยก ำหนดต ำแหน่งท่ีส ำคญัภำยใน
บริษัทท่ีจะท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนและขยำยธุรกิจไปได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมทัง้ก ำหนดคุณลักษณะและ
ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของต ำแหน่งส ำคญั โดยใช้กลยทุธ์กำรสรรหำจำกพนกังำนภำยในของบริษัทก่อนเพ่ือสร้ำงควำม
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จงรักภักดีและขวัญก ำลังใจแก่พนักงำน ซึ่งฝ่ำยบุคคลจะก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรสร้ำงผู้ สืบทอดต ำแหน่ง 
(Successor) ให้เป็นไปตำมแนวทำงท่ีบริษัทก ำหนดไว้และจะมีกำรประเมินผลในแตล่ะต ำแหน่งทกุปี  นอกจำกนี ้บริษัทยงั
เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีภำยในบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองทกุปี  อำทิ กำรจดักิจกรรมสมัพนัธ์ร่วมกนั กำรจดัสมัมนำภำยใน
บริษัท ซึ่งจำกแนวทำงท่ีบริษัทด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองดงักล่ำว ส่งผลให้ท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่เคยประสบปัญหำกำรขำด
แคลนบคุลำกร 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรถกูร้องเรียนหรือถกูฟ้องด ำเนินคดีอนัเกิดจำกกำรทวงถำมหนีท่ี้ไม่เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติกำร
ทวงถำมหนี ้พ.ศ. 2558 

กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีจะถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องด ำเนินคดีโดยลูกหนี ้ในกรณีท่ีพนักงำนของกลุ่มบริษัทมี
พฤติกรรมท่ีท ำผิดพระรำชบญัญตัิกำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. 2558 ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรก ำกบักำรทวงถำม
หนี ้เช่น แจ้งควำมเป็นหนีต้่อบคุคลอ่ืนท่ีมิใช่ลกูหนี ้กำรส่งเอกสำรหรือสื่ออ่ืนใดท่ีมีข้อควำม เคร่ืองหมำย สญัลกัษณ์ หรือ
ช่ือบริษัทท่ีท ำให้เข้ำใจได้ว่ำเป็นกำรทวงถำมหนีข้องลกูหนี ้กำรเจรจำกบัลกูหนีโ้ดยท ำให้ลกูหนีเ้ข้ำใจผิดว่ำเป็นกำรดหูมิ่น 
ข่มขู่ หรือใช้ถ้อยค ำรุนแรง และกำรทวงถำมหนีน้อกเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด คือ นอกเหนือช่วงเวลำ วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ 
ตัง้แตเ่วลำ 08.00 น. ถงึ 20.00 น. และวนัหยดุรำชกำรตัง้แตเ่วลำ 08.00 น. ถงึ 18.00 น. 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีกำรจดัอบรมและทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัพระรำชบญัญัติ
กำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. 2558 ก่อนปฏิบตัิงำนและจะจัดให้มีกำรอบรมอย่ำงสม ่ำเสมอ และได้มีกำรก ำหนดบทลงโทษแก่
พนกังำนเพ่ือป้องกนักำรฝ่ำฝืนและกระท ำควำมผิดดงักล่ำวอย่ำงชัดเจน รวมไปถึงมีระบบกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน
ของพนกังำนติดตำมทวงถำมหนีแ้ละส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้ถกูติดตำมและทวงถำมหนี ้นอกจำกนี ้ยงัมีระบบป้องกนั
กำรติดตำมหนีน้อกเวลำ อำทิ เช่น ระบบโทรศพัท์ของพนกังำนติดตำมและทวงถำมหนีจ้ะไม่สำมำรถใช้งำนนอกเวลำท ำ
กำรได้ เป็นต้น 

- ควำมเสี่ยงในกำรจดัหำแหลง่เงินลงทนุท่ีใช้ในกำรประมลูหรือซือ้หนี ้  

ถงึแม้ว่ำกำรประมลูซือ้สินทรัพย์ด้อยคณุภำพจะเกิดขึน้อยำ่งต่อเน่ือง แต่กำรลงทนุหรือซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
จะต้องใช้เงินลงทนุจ ำนวนมำกเพ่ือประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ซึ่งบริษัทจะต้องมีควำมพร้อมในด้ำนของแหล่ง
เงินทนุเน่ืองจำกหำกบริษัทชนะกำรประมลูบริษัทจะต้องจ่ำยเงินเต็มจ ำนวนให้กบัผู้ขำยในวนัท่ีรับโอนกองสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพทนัทีซึ่งส่วนใหญ่จะต้องมีกำรช ำระเงินภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีชนะกำรประมลู ดงันัน้ ก่อนกำรประมลู บริษัท
จะต้องแน่ใจวำ่ หำกบริษัทชนะกำรประมลูบริษัทต้องมีแหลง่เงินทนุเพียงพอส ำหรับกำรจ่ำยช ำระ  

ปัจจบุนั บริษัทมีวงเงินเงินกู้ ยืมสถำบนักำรเงินจ ำนวน 60 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ในกำรประมลูหรือซือ้ทรัพย์สิน โดยบริษัท
ได้เบิกเงินกู้สถำบนักำรเงินมำแล้วจ ำนวน 60 ล้ำนบำท (บริษัทอยูใ่นระหวำ่งกำรขอวงเงินกู้ เพิ่มเติมอีก 100 ล้ำนบำท) ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบำยกำรกู้ เงินเพ่ือด ำรงอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ท่ีไม่เกิน 2 เท่ำ หรือวงเงินกู้ รวมประมำณไม่เกิน 
420 ล้ำนบำท   
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- ควำมเสี่ยงจำกกำรไมมี่กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพออกสูต่ลำด 

บริษัทมีควำมเสี่ยงหำกสถำบนักำรเงินหรือสถำบนักำรเงินอ่ืนไม่มีกำรประมลูขำยกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพออกสู่
ตลำด เน่ืองจำกสถำบันกำรเงินไม่มีสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้หรือกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพหรือมีน้อยจนสำมำรถ
บริหำรจดักำรเองได้ หรือสถำบนักำรเงินมีกำรตัง้บริษัทในเครือมำบริหำรจดักำรเอง เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจมีผลโดยตรง
ต่อกำรเกิดสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ ดังนัน้ หำกเศรษฐกิจไม่ดีสินทรัพย์ด้อยคุณภำพก็จะเกิดขึน้ตำมมำหรือเพิ่มขึน้โดย
ปริยำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเช่ือว่ำหำกปริมำณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้หรือกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพยงัมีอยู่จ ำนวน
มำก สถำบนักำรเงินหรือบริษัทในเครือของสถำบนักำรเงินจะไม่สำมำรถติดตำมและทวงถำมหนีไ้ด้อย่ำงทัว่ถึง ประกอบ
กบักำรติดตำมหนีอ้ำจมีต้นทนุท่ีใช้ในกำรติดตำมท่ีสงูและอำจไม่คุ้มคำ่กบักำรลงทนุหรือติดตำมเอง ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือว่ำ
ควำมเสี่ยงจำกกำรไมมี่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพออกสูต่ลำดนัน้อยูใ่นระดบัต ่ำ 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึน้ของกฎหมำย กฎระเบียบและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจทัง้ท่ีมีอยู่
แล้วและที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ใหม่ 

ด้วยธุรกิจของบริษัทต้องด ำเนินกำรภำยใต้ข้อกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริโภคโดยตรง ทัง้นี ้
ผลกระทบต่อธุรกิจจำกกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรปรับตัว  กำรเรียนรู้ และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
กฎเกณฑ์ใหมอ่ำจสง่ผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทไมเ่ป็นไปตำมแผนงำนท่ีได้วำงไว้  

- ควำมเสี่ยงจำกภยัพิบตัิต่ำง ๆ และนโยบำยหรือประเด็นปัญหำทำงกำรเมืองท่ีอำจส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจ และผลประกอบกำรของบริษัท 

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบตัิต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ โดยมีกำร
จัดท ำแผนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP) เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึน้และเพื่อให้ธุรกิจสำมำรถด ำเนินกำรได้อยำ่งมีระบบและไมห่ยดุชะงกั 

- ควำมเสี่ยงจำกต้นทนุกำรประมลูท่ีเพิ่มสงูขึน้เน่ืองจำกจ ำนวนคูแ่ข่งท่ีเพิ่มมำกขึน้ในอตุสำหกรรม 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถบริหำรจดักำรกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจะส่งผลให้ธุรกิจลงทนุและ
บริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพเป็นธุรกิจท่ีมีก ำไรขัน้ต้นและก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้ำงสงู ทัง้นี ้ปัจจัย
ดงักล่ำวส่งผลให้คู่ค้ำท่ีมีควำมสนใจและได้ศึกษำข้อมลูเชิงลึกของธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพมีควำม
ประสงค์ท่ีจะเข้ำมำประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษัท นอกจำกนี ้ปริมำณหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสถำบนักำรเงินในระบบ
เศรษฐกิจยงัมีจ ำนวนอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้ำงสงูในขณะท่ีผู้ประกอบกำรท่ีมีควำมช ำนำญและมีศกัยภำพในกำรด ำเนินงำน
ตอ่เน่ืองยงัมีจ ำนวนน้อยรำย ดงันัน้ บริษัทมีโอกำสที่จะต้องประมลูหนีด้้อยคณุภำพแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้ 
ส่งผลให้ต้นทุนกำรประมูลหนีด้้อยคุณภำพทัง้ประเภทท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกันมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึน้ใน
อนำคต โดยในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถบริหำรต้นทุนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจะส่งผลให้บริษัทมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรลดลงจำกเดิม ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทบริหำรสินทรัพย์มีจ ำนวน 46 บริษัท 

ทัง้นี ้แม้ว่ำจ ำนวนบริษัทบริหำรสินทรัพย์จะมีจ ำนวนถึง 46 บริษัท ในปี 2560 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทบริหำรสินทรัพย์
สว่นใหญ่นัน้เป็นนิติบคุคลท่ีมีสถำนะไมท่ ำกำร (Inactive) โดยหำกไมร่วมบริษัทประเภทดงักลำ่ว บริษัทบริหำรสินทรัพย์ใน
เครือของธนำคำรพำณิชย์ และบริษัทบริหำรสินทรัพย์ท่ีมีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ (ได้แก่ บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพ
พำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) (“BAM”) และบริษัทบริหำรสินทรัพย์ สขุุมวิท จ ำกดั (“SAM”)) จะเหลือบริษัทท่ีมีแนวโน้มเป็น
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คูแ่ข่งกบั Chayo AMC เพียง 7 แห่งเท่ำนัน้ โดยคูแ่ข่งท่ีมีลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทมำกท่ีสดุได้แก่ บริษัท
บริหำรสินทรัพย์ เจ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จ ำกดั (มหำชน) (“JMT”) เน่ืองจำก
ศกัยภำพและแหลง่เงินทนุของ BAM และ SAM แตกต่ำงจำก Chayo AMC คอ่นข้ำงมำกรวมถึงเป็นบริษัทบริหำรสินทรัพย์
ของรัฐบำล ประกอบกบัสถำบนักำรเงินมกัจะไม่นิยมขำยกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพหรือลกูหนีใ้ห้กบัสถำบนักำรเงินท่ีเป็น
คู่แข่ง ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบกบับริษัทบริหำรสินทรัพย์ท่ีคำดว่ำเป็นคู่แข่งของ Chayo AMC บริษัทนัน้มีข้อได้เปรียบในแง่
ของควำมพร้อมของบคุลำกร ระบบฐำนข้อมลูและกำรท ำงำนท่ีมีมำตรฐำน รวมไปถึงมีประสบกำรณ์ ผลงำน และช่ือเสียง
ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนักว่ำ 20 ปี ส่งผลให้บริษัทสำมำรถบริหำรจดักำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทัง้นี ้หำกพิจำรณำถึงโอกำสในกำรแข่งขนั คู่แข่งท่ีต้องกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจประเภทนีจ้ ำเป็นต้องใช้เงิน
ลงทุนระดับท่ีค่อนข้ำงสูงในระยะเร่ิมต้นเพ่ือประมูลกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ และลงทุนในระบบงำนท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจำกนี ้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวข้ำงต้น ต้องอำศยัผู้บริหำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจท่ี
ค่อนข้ำงสูง รวมถึงบริษัทสำมำรถบริหำรต้นทุนกำรให้บริกำรได้เป็นอย่ำงดีตำมท่ีบริษัทจะจ่ำยช ำระค่ำคอมมิชชั่นให้
พนักงำน และ/หรือ บริษัทภำยนอก (Outsource Agent: OA) ก็ต่อเม่ือพนักงำน และ/หรือ บริษัทภำยนอก (Outsource 
Agent: OA) สำมำรถติดตำมทวงถำมหนีจ้ำกลูกหนีไ้ด้เท่ำนัน้ ส่งผลให้บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัตอ่ไปได้  

3.1.2 ธุรกจิให้บริการเจรจาตดิตามทวงถามและเร่งรัดหนี ้ 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรถกูฟ้องร้องด ำเนินคดีอนัเกิดจำกกำรทวงถำมหนีท่ี้ไม่เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติกำรทวงถำมหนี ้
พ.ศ. 2558 

บริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีจะถกูร้องเรียนหรือถกูฟ้องด ำเนินคดีโดยลกูหนี ้และ/หรือ ผู้ว่ำจ้ำง ในกรณีท่ีพนกังำนของบริษัท
ท ำผิดพระรำชบญัญตัิกำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. 2558 ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรก ำกบักำรทวงถำมหนี ้เช่น แจ้ง
ควำมเป็นหนีต้อ่บคุคลอื่นท่ีมิใช่ลกูหนี ้กำรสง่เอกสำรหรือสื่ออ่ืนใดท่ีมีข้อควำม เคร่ืองหมำย สญัลกัษณ์ หรือช่ือบริษัทท่ีท ำ
ให้เข้ำใจได้ว่ำเป็นกำรทวงถำมหนีข้องลกูหนี ้กำรเจรจำกบัลกูหนีโ้ดยท ำให้ลกูหนีเ้ข้ำใจผิดว่ำเป็นกำรดหูมิ่น ข่มขู่ หรือใช้
ถ้อยค ำรุนแรง และกำรทวงถำมหนีน้อกเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด คือ นอกเหนือช่วงเวลำ วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ ตัง้แต่เวลำ 
08.00 น. ถงึ 20.00 น. และวนัหยดุรำชกำรตัง้แตเ่วลำ 08.00 น. ถงึ 18.00 น. 

บริษัทบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรจัดอบรมพนักงำน หวัหน้ำงำน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงก ำหนดให้พนักงำนและ
หวัหน้ำงำนต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัพระรำชบญัญัติกำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. 2558 อย่ำงสม ่ำเสมอ
และได้ก ำหนดบทลงโทษแก่พนักงำนผู้ท ำผิดซึ่งรวมถึงหวัหน้ำงำนอย่ำงเด็ดขำดและชัดเจน เพ่ือป้องกันกำรฝ่ำฝืนและ
กระท ำควำมผิดดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงมีระบบกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนติดตำมและทวงถำมหนี ้กำรบนัทึก
เทปกำรเจรจำติดตำมและทวงถำม และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ถกูติดตำมและทวงถำมหนี ้นอกจำกนี ้ยงัมีระบบ
ป้องกนักำรติดตำมหนีน้อกเวลำ อำทิเช่น ระบบโทรศพัท์ของพนกังำนติดตำมและทวงถำมหนีจ้ะไม่สำมำรถใช้งำนนอก
เวลำท ำกำรได้ 

- ควำมเสี่ยงในกำรจดัเก็บหนีท่ี้อำจไมไ่ด้ตำมเปำ้หมำยท่ีผู้วำ่จ้ำงก ำหนด 

ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้เป็นธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกท่ีบริษัทไม่
สำมำรถควบคุมได้และขึน้อยู่กับสภำวะเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้บริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีจะไม่สำมำรถจัดเก็บหนีไ้ด้ตำม
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เปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว้โดยหำกบริษัทไม่สำมำรถจดัเก็บหนีไ้ด้ตำมเป้ำหมำยเป็นเวลำนำน บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงท่ีจะไม่ได้
รับมอบหมำยงำนในอนำคตจำกผู้วำ่จ้ำงได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีประสบกำรณ์ในธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีก้ว่ำ 20 ปี โดยบริษัท
ด ำเนินงำนอย่ำงมืออำชีพ มีมำตรฐำน ท ำตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และสำมำรถรักษำช่ือเสียงของผู้วำ่จ้ำงได้เป็นอย่ำง
ดี ซึง่ปัจจบุนั บริษัทสำมำรถจดัเก็บหนีไ้ด้ตำมเปำ้หมำยหรืออยู่ในระดบัท่ีผู้ว่ำจ้ำงพงึพอใจ สง่ผลให้บริษัทได้รับมอบหมำย
งำนจำกผู้ว่ำจ้ำงอย่ำงต่อเน่ือง (ประกอบกบัผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องกำรลงทนุเพิ่ม หรือขยำยงำนในหน่วยงำนติดตำมทวงถำมหนี ้
ของตนเอง) นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรติดตำมแผนกำรจัดเก็บและจัดท ำรำยงำน  โดยระบุสำเหตุและแนว
ทำงกำรแก้ไขในกรณีท่ีพนกังำนไมส่ำมำรถติดตำมและทวงถำมหนีไ้ด้ตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนด เพ่ือปรับปรุงและหำแนวทำง
ในกำรแก้ไขและพฒันำธุรกิจของบริษัทตอ่ไป  

- ควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนบคุลำกร 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แรงงำนในปัจจุบันมีกำรแข่งขันท่ีเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับมีผู้ประกอบกำรได้หันมำท ำธุรกิจ
ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีม้ำกขึน้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีจะมีบุคลำกรไม่เพียงพอต่อ
ปริมำณงำนติดตำมและทวงถำมหนีท่ี้ได้รับมอบหมำยจำกผู้วำ่จ้ำง จำกกำรท่ีกลุม่บริษัทไมส่ำมำรถจดัหำพนกังำนติดตำม
และทวงถำมหนีใ้หม ่และไม่สำมำรถรักษำบคุลำกรเดิมไว้ได้ ซึง่อำจมีผลให้กลุม่บริษัทสญูเสียโอกำสทำงธุรกิจในกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรติดตำมและทวงถำมหนี ้

ดงันัน้ กลุ่มบริษัทจึงมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร และกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิด
ขึน้กับองค์กรในยุคท่ีมีสภำวะกำรแข่งขันสูง โดยมีกำรก ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสม มีกำรจัดกำรอบรมเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมรู้ให้พนกังำน และมีกิจกรรมพนกังำนสมัพนัธ์เพิ่มมำกขึน้ เพ่ือรักษำควำมสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่ำงองค์ก รและ
พนกังำนของกลุม่บริษัท รวมทัง้ดงึดดูบคุลำกรท่ีมีประสทิธิภำพให้อยูก่บัองค์กรอย่ำงตอ่เน่ือง 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม 

ธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทนุไม่สงูมำกจนเกินไป และมีโครงสร้ำงกำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อนจึงมีควำมเสี่ยงท่ีผู้ประกอบกำรรำยใหม่จะเข้ำมำแข่งขนัในอตุสำหกรรมได้ง่ำย และอำจสง่ผลให้
เกิดสภำวะกำรแข่งขนัท่ีสงูทัง้ในแง่ของกำรแย่งงำนและกำรแข่งขนัด้ำนรำคำหรือค่ำบริกำร โดยบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงต่อ
ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้และท ำก ำไรของบริษัทในอนำคต 

ดงันัน้ บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักบัผลงำน คณุภำพ และมำตรฐำนในกำรให้บริกำรซึ่งรวมถึงกำรปฏิบตัิหรือท ำตำม
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือรักษำภำพลกัษณ์ของผู้ ว่ำจ้ำง โดยบริษัทเช่ือว่ำหำกบริษัทท ำงำนอย่ำงมีมำตรฐำนและมี
คณุภำพแล้วควำมเสี่ยงท่ีบริษัทจะไมไ่ด้รับงำนจำกผู้วำ่จ้ำงน่ำจะอยูใ่นระดบัต ่ำ 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรถกูยกเลกิสญัญำจำกกำรพึง่พิงผู้วำ่จ้ำงรำยใหญ่และกำรพึง่พิงกลุม่ลกูค้ำหลกัน้อยรำย 

บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีแ้ก่ผู้ ว่ำจ้ำงจ ำนวนน้อยรำย ซึ่งได้แก่ สถำบันกำรเงิน 
(ธนำคำรพำณิชย์ชัน้น ำ) และกลุ่มบริษัททัว่ไป (บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) โดยอำยขุองสญัญำ
กำรให้บริกำรมีระยะเวลำตำมข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง และมีกำรต่ออำยสุญัญำเป็นครำว ๆ ไป ในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรติดตำมและทวงถำมหนีต้ำมข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำงได้ บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงท่ีจะถกูเปลี่ ยนแปลงเง่ือนไขหรือ
บอกเลิกสญัญำ รวมทัง้กำรไมต่อ่สญัญำจำกผู้วำ่จ้ำง 
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อยำ่งไรก็ตำม ตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั บริษัทได้แสดงผลงำนให้ผู้วำ่จ้ำงได้เหน็ถึงควำมสำมำรถและมำตรฐำนในกำร
ท ำงำน ดงันัน้ บริษัทจึงได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ว่ำจ้ำงเสมอมำอีกทัง้บริษัทได้พยำยำมขยำยฐำนผู้ว่ำจ้ำงไปยงัสถำบนั
กำรเงินอ่ืน ๆ และธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงของกำรกระจกุตวัของกลุ่มธุรกิจ อำทิเช่น กำรขยำยกำรขอบเขต
ให้บริกำรไปสูธุ่รกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ เพ่ือเป็นกำรหำรำยได้เพิ่มอีกทำงหนึง่ด้วย 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พิงผู้บริหำรระดบัสงูและบคุลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 

จำกประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรระดบัสงูของบริษัทซึ่งได้แก่คณุสขุสนัต์ ยศะสินธุ์  โดยปัจจุบนั
ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และคณุสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร ท่ีมีประสบกำรณ์
ท ำงำนอยู่ในธุรกิจนีม้ำยำวนำนกว่ำ 20 ปี ส่งผลให้บุคคลทัง้สองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจเป็นอย่ำงดี ซึ่งบริษัทต้อง
อำศยัควำมรู้ท่ีเกิดจำกทกัษะและประสบกำรณ์อนัยำวนำนของบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรติดตำมและทวง
ถำมหนี ้ดงันัน้ หำกบริษัทต้องสญูเสียบคุลำกรในสว่นงำนดงักลำ่วไป อำจสง่ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทอนัจะสง่ผลให้กำรด ำเนินงำนไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำยได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรทัง้ 2 รำยดงักล่ำวข้ำงต้น และบุคลำกรอ่ืนท่ีมี
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้มีแผนหรือก ำหนดให้ผู้บริษัทระดบัสงูสำมำรถท ำงำนแทนกนัได้โดย
เป็นไปตำมกำรควบคมุของระบบควบคมุภำยใน เช่น ภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้อง กำรเก็บรักษำควำมลบั
ของข้อมลู ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนของแตล่ะสว่นงำน และอ ำนำจอนมุตัิตำมโครงสร้ำงองค์กร นอกจำกนี  ้ผู้บริหำรระดบัสงู
ในธุรกิจดงักล่ำวยงัมีกำรสลบัหน้ำท่ีกำรท ำงำนเป็นครัง้ครำวเพ่ือลดควำมเสี่ยงและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
อีกทัง้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัเก่ียวกับกำรพฒันำ กำรสร้ำงและกำรรักษำบุคลำกรของบริษัทเพ่ือป้องกัน และลดควำม
เสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้ดังกล่ำว โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงเพ่ือพัฒนำคุณภำพพนักงำนบริษัทด้วยกำรส่งเข้ำอบรมใน
หลกัสตูรต่ำง ๆ เพ่ือเพิ่มพนูควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนกังำนและลดกำรพึ่งพิงพนกังำนบคุคลใดบคุคลหนึ่งโดยเฉพำะ
ควบคูไ่ปกบัสง่เสริมให้พนกังำนรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของบริษัทด้วยกำรดแูลและจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมให้แก่พนกังำนแต่ละ
ระดบัเพ่ือสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้จดัท ำแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง
ท่ีส ำคญั (Succession Plan) เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor) โดยก ำหนดต ำแหน่งที่ส ำคญั
ภำยในบริษัทท่ีจะท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนและขยำยธุรกิจไปได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมทัง้ก ำหนดคุณลักษณะและ
ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของต ำแหน่งส ำคญั โดยใช้กลยทุธ์กำรสรรหำจำกพนกังำนภำยในของบริษัทก่อนเพ่ือสร้ำงควำม
จงรักภักดีและขวัญก ำลังใจแก่พนักงำน ซึ่งฝ่ำยบุคคลจะก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรสร้ำง ผู้ สืบทอดต ำแหน่ง 
(Successor) ให้เป็นไปตำมแนวทำงท่ีบริษัทก ำหนดไว้และจะมีกำรประเมินผลในแตล่ะต ำแหน่งทกุปี  นอกจำกนี ้บริษัทยงั
เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีภำยในบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองทกุปี อำทิ กำรจดักิจกรรมสมัพนัธ์ร่วมกนั กำรจดัสมัมนำภำยใน
บริษัท ซึ่งจำกแนวทำงท่ีบริษัทด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองดงักล่ำว ส่งผลให้ท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่เคยประสบปัญหำกำรขำด
แคลนบคุลำกร 

- ควำมเสี่ยงในกำรร่ัวไหลของข้อมลูท่ีส ำคญั 

ในกำรให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้ผู้ ว่ำจ้ำงจะจัดส่งข้อมูลหรือเอกสำรต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทเพ่ือ
ท ำงำนตำมท่ีได้ตกลงไว้ โดยผู้วำ่จ้ำงถือว่ำข้อมลูหรือเอกสำรท่ีผู้ว่ำจ้ำงมอบให้เป็นควำมลบัของผู้ว่ำจ้ำง บริษัทไมส่ำมำรถ
เปิดเผยข้อมลู ท ำซ ำ้ หรือคดัลอกข้อมลูไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
รวมถงึกำรดแูลควบคมุไม่ให้พนกังำนของบริษัทเปิดเผยข้อมลูต่อบคุคลภำยนอกโดยเด็ดขำด ดงันัน้ บริษัทจงึมีควำมเสี่ยง
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ในกำรท่ีข้อมูลอำจมีกำรร่ัวไหลออกไปจำกกำรท่ีพนักงำนไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัท
อำจจะถกูฟ้องร้องและเรียกค่ำเสียหำยหำกเกิดกรณีดงักลำ่วขึน้ รวมถึงอำจสญูเสียควำมไว้วำงใจจำกผู้ ว่ำจ้ำง และอำจมี
ผลให้ไมไ่ด้รับกำรวำ่จ้ำงในอนำคตได้ 

บริษัทบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจดักำรข้อมลู เพ่ือป้องกนัหรือลด
ควำมเสี่ยง โดยก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมลูของลกูหนีแ้ต่ละรำย ซึง่พนกังำนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องไม่มีสิทธิหรือสำมำรถท ำ
กำรบนัทึกข้อมลูออกไปข้ำงนอกได้ อีกทัง้บริษัทยงัไม่อนญุำตให้พนกังำนน ำอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำยงัโต๊ะท ำงำน 
รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีกำรสอบทำนบันทึกกำรเข้ำใช้งำนในระบบและมีกำรส ำรองข้อมูลของลูกหนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 
นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดบทลงโทษแก่พนกังำนหรือผู้ ท่ีท ำกำรฝ่ำฝืนและละเมิดกฎระเบียบอยำ่งเดด็ขำดและชดัเจน 

3.1.3 ธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม 

เน่ืองจำกธุรกิจศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำของบริษัท เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนท่ีไม่สูงนัก ประกอบกับโครงสร้ำงกำร
ด ำเนินกำรไมซ่บัซ้อน สง่ผลให้มีควำมเสี่ยงท่ีคูแ่ข่งรำยใหมจ่ะเข้ำมำในอตุสำหกรรมท่ีสงู ซึง่อำจน ำไปสูก่ำรแข่งขนัทำงด้ำน
รำคำเพ่ือกำรแย่งชิงสว่นแบ่งกำรตลำดหรือลกูค้ำในอตุสำหกรรมเกิดขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรให้บริกำรข้อมลูลกูค้ำผ่ำนทำง
โทรศพัท์ในธุรกิจประเภทนีต้้องใช้ควำมน่ำเช่ือถือจำกลูกค้ำในระดบัท่ีค่อนข้ำงสงู เน่ืองจำกบริษัทจะต้องเป็นผู้ ให้บริกำร
แทนบริษัทลกูค้ำ ดงันัน้ หำกเกิดข้อผิดพลำดในกำรบริกำร ช่ือเสียงของลกูค้ำจะได้รับผลกระทบโดยตรง ด้วยเหตนีุล้กูค้ำท่ี
มีช่ือเสียงหรือลกูค้ำท่ีมีขนำดใหญ่จะมีเกณฑ์กำรคดัสรรผู้ ให้บริกำรท่ีเข้มงวด ทัง้นี  ้จำกกำรท่ีบริษัทได้ด ำเนินธุรกิจเจรจำ
ติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีใ้ห้กบัลกูค้ำเป็นเวลำนำนและมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี และไม่มีประวตัิในกำรท ำให้ช่ือเสียง
ของลูกค้ำเสียหำย ส่งผลให้บริษัทมีควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียลูกค้ำจำกกำรเพิ่มขึน้ของผู้ประกอบกำรหรือคู่แข่งขันใน
อตุสำหกรรมศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้ำงต ่ำ 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรถกูยกเลกิสญัญำจำกกำรพึง่พิงผู้วำ่จ้ำงรำยใหญ่และกำรพึง่พิงกลุม่ลกูค้ำหลกัน้อยรำย 

โดยทัว่ไป อำยขุองสญัญำกำรให้บริกำรของธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำจะมีระยะเวลำตำมข้อตกลงของผู้ว่ำจ้ำง 
และมีกำรต่ออำยสุญัญำเป็นครำว ๆ ไป หำกเกิดกรณีท่ีผู้ว่ำจ้ำงตดัสินใจยกเลิกหรือไม่ต่อสญัญำจะสง่ผลกระทบโดยตรง
ตอ่รำยได้ของสว่นงำนดงักลำ่วในทนัที 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรให้บริกำรแก่ผู้ว่ำจ้ำงเป็นระยะเวลำนำนจำกกำรให้บริกำรด้ำนอ่ืนของบริษัท ส่งผลให้
ลกูค้ำมีควำมไว้วำงใจคณุภำพงำนบริกำรของบริษัทซึง่เป็นข้อได้เปรียบในกำรให้บริกำร นอกจำกนี ้บริษัทมีแผนท่ีจะขยำย
กำรให้บริกำรไปยงัลกูค้ำรำยอ่ืน ๆ ทัง้ในอตุสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และอตุสำหกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเป็น
กำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใหญ่ของบริษัทลง 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

ฝ่ำยบริหำรระดบัสงูของบริษัท เป็นผู้ มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจเป็นอย่ำงดี ซึ่งบริษัทต้อง
อำศยัควำมรู้ท่ีเกิดจำกทกัษะและประสบกำรณ์อนัยำวนำนของบุคคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรลงทุนและ
บริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ กำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้และกำรให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ  ดงันัน้ 
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หำกบริษัทต้องสญูเสียบคุลำกรในสว่นงำนดงักลำ่วไป อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบริ ษัทอนั
จะสง่ผลให้กำรด ำเนินงำนไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำยได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เลง็เหน็ถึงควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พิงผู้บริหำรระดบัสงูและบคุลำกรอื่นท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำนของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจงึมีแผนหรือก ำหนดให้ผู้บริหำรระดบัสงูสำมำรถท ำงำนแทนกนัได้โดยเป็นไปตำมกำรควบคมุ
ของระบบควบคมุภำยใน เช่น ภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้อง กำรเก็บรักษำควำมลบัของข้อมลู ขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำน และอ ำนำจอนมุตัิตำมโครงสร้ำงองค์กร นอกจำกนี ้ผู้บริหำรระดบัสงูในธุรกิจดงักล่ำวยงั มี
กำรสลบัหน้ำท่ีกำรท ำงำนเป็นครัง้ครำวเพ่ือลดควำมเสี่ยงและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำน อีกทัง้บริษัทยังให้
ควำมส ำคญัเก่ียวกับกำรพฒันำ กำรสร้ำงและกำรรักษำบุคลำกรของบริษัทเพ่ือป้องกนัและลดควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้
ดงักล่ำว โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงเพ่ือพฒันำคุณภำพพนักงำนบริษัทด้วยกำรส่งเข้ำอบรมในหลกัสูตรต่ำง ๆ เพ่ือ
เพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนและลดกำรพึ่งพิงพนักงำนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะ ควบคู่ไปกับกำร
สง่เสริมให้พนกังำนรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทด้วยกำรดแูล และจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมให้แก่พนกังำนแต่ละระดบัเพ่ือ
สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน นอกจำกนี ้บริษัทยังได้จัดท ำแผนและกระบวนกำรสรรหำ ผู้ สืบทอดต ำแหน่ง 
(Succession Plan) เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor) โดยก ำหนดต ำแหน่งท่ีส ำคญัภำยใน
บริษัทท่ีจะท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนและขยำยธุรกิจไปได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมทัง้ก ำหนดคุณลักษณะและ
ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของต ำแหน่งส ำคัญ โดยใช้กลยุทธ์กำรสรรหำจำกพนักงำนภำยในบริษัทก่อนเพ่ือสร้ำงควำม
จงรักภักดีและขวัญก ำลังใจแก่พนักงำน ซึ่งฝ่ำยบุคคลจะก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรสร้ำงผู้ สืบทอดต ำแหน่ง 
(Successor) ให้เป็นไปตำมแนวทำงท่ีบริษัทก ำหนดไว้และจะมีกำรประเมินผลในแต่ละต ำแหน่งทกุปี นอกจำกนี ้บริษัทยงั
เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีภำยในบริษัทอยำ่งตอ่เน่ืองทกุปี อำทิเช่น กำรจดักิจกรรมสมัพนัธ์ร่วมกนั กำรจดัสมัมนำภำยใน
บริษัท ซึ่งเป็นแนวทำงท่ีบริษัทด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้ท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลน
บคุลำกร 

3.2.2 ความเส่ียงในการขาดแคลนบุคลากร 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แรงงำนในปัจจุบนัมีกำรแข่งขันท่ีเพิ่มสงูขึน้ ประกอบกับมีผู้ประกอบกำรได้หันมำท ำธุรกิจ
บริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพมำกขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีจะมีบคุลำกรไม่เพียงพอต่อปริมำณงำนเจรจำติดตำม
และทวงถำมหนีส้ินท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง จำกกำรท่ีบริษัทไม่สำมำรถจดัหำพนกังำนติดตำมและทวงถำมหนีใ้หม่ 
และไม่สำมำรถรักษำบคุลำกรเดิมได้ ซึง่อำจมีผลให้บริษัทสญูเสียโอกำสทำงธุรกิจในกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ
ในอนำคต 

บริษัทจงึมีแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรปัญหำกำรขำดแคลนบคุลำกร และกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้กบัองค์กรใน
ยุคท่ีมีสภำวะกำรแข่งขันสงู โดยมีกำรก ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสม มีกำรจัดกำรอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ให้
พนกังำน และมีกิจกรรมพนกังำนสมัพนัธ์เพิ่มมำกขึน้ เพ่ือรักษำควำมสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่ำงองค์กรและพนกังำนของบ ริษัท 
รวมทัง้ดงึดดูบคุลำกรท่ีมีประสทิธิภำพให้อยูก่บัองค์กรอย่ำงตอ่เน่ือง 

3.2.3 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัท่ี 25 เมษำยน 2560 ท่ีเป็นวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 บริษัทมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกลูยศะ
สินธุ์ ถือหุ้นรวมกนัจ ำนวน 398,929,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.98 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมด ซึ่งภำยหลงั
จำกกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนทัว่ไปในครัง้นี ้จะท ำให้ตระกลูยศะสินธุ์มีสดัสว่นกำรถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 71.24 
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ของทุนท่ีออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมด ส่งผลให้ตระกูลยศะสินธุ์ มีคะแนนเสียงข้ำงมำกเกินกึ่งหนึ่งในกำรลงมติในท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีสำมำรถก ำหนดกำรตดัสินใจต่ำง ๆ ได้ โดยผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนของบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงในกำรรวบรวม
คะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอในท่ีประชมุได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำรท่ีโปร่งใส มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจท่ีเหมำะสม และเป็นไปตำมหลกั
ธรรมำภิบำลท่ีดี โดยโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อย 5 
ชดุ ท่ีประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมีกำรก ำหนดขอบเขต ภำระหน้ำท่ี และควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรชดุตำ่ง ๆ ไว้อย่ำงโปร่งใสชดัเจน นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจบริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคมุ รวมถึงบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง
โดยก ำหนดให้บุคคลดงักล่ำวไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงเพ่ืออนุมตัิรำยกำรท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กำรจัดให้มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบท่ีมีควำมเป็นอิสระเข้ำร่วมพิจำรณำและตดัสินใจ โดยกำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำรดงักล่ำวนี ้เป็นกำรสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นวำ่ บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรท่ีมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจ โปร่งใส และมีประสทิธิภำพ 

3.2.4 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุต่อประชำชนในครัง้นี ้ตระกูลยศะสินธุ์ จะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่โดยมี
สดัสว่นกำรถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 71.24 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมด รวมทัง้ คณุสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ และคณุสิริ
พรรณ จนัทร์ทิพย์ ยงัคงเป็นผู้บริหำรและกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ดงักล่ ำวเป็นผู้ มี
อ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร และควบคมุคะแนนเสียงในกำรลงมติท่ีส ำคญัได้เกือบทัง้หมด ทัง้เร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำร 
หรือกำรขอมติในเร่ืองท่ีต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นในเร่ืองท่ีกฎหมำยหรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้
ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสิทธิออกเสียง เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำร
ท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบและข้อบงัคบัของตลำดทนุ เช่น รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนั เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือมีมติท่ี
แตกตำ่งได้ 

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนกุรรมกำรรวม 5 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมีกำรก ำหนดภำระ หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และ
ขอบเขตอ ำนำจอย่ำงชดัเจน ส่งผลให้ระบบกำรท ำงำนของบริษัทมีควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย 
อีกทัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน เป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้วำ่จ้ำงบริษัทตรวจสอบภำยในเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของ
บริษัทและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ สง่ผลให้สำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบริษัทให้มีควำมโปร่งใสได้ดี
ยิ่งขึน้ ตลอดจนสำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจในกำรน ำเสนอเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีจะน ำเข้ำสู่กำรประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ในระดับหนึ่ง 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกฎระเบียบ และวิธีปฏิบตัิกรณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ผู้ มีอ ำนำจบริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคมุ รวมถึงบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง โดยก ำหนดให้บคุคลดงักลำ่วไม่มีสิทธิในกำร
ออกเสียงเพ่ืออนุมตัิรำยกำรท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กำรจดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมเป็นอิสระเข้ำร่วมพิจำรณำ
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และตดัสินใจ โดยกำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำรดงักล่ำวนี ้เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นว่ำ บริษัทมีกำรบริหำร
จดักำรท่ีมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจ โปร่งใส และมีประสทิธิภำพ 

3.3 ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.3.1 ความเส่ียงทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกับงบการเงนิและประมาณการทางการเงนิ 

บริษัทมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซึง่ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึง ควำมเสี่ยงด้ำนมลูค่ำยตุิธรรมอนั
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ยงด้ำนกระแสเงินสดอนัเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ และ
ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้เง่ือนไขทำงกำรค้ำ (Credit Term) และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่ง โดยบริษัท
มุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน
ของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยท่ีสดุเท่ำท่ีเป็นไปได้ ทัง้นี ้กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนโดยกลุ่มบริษัทและเป็นไปตำม
นโยบำยท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยผู้บริหำรจะก ำหนดหลกักำรในภำพรวมเพ่ือจดักำรควำมเสี่ยงและนโยบำยท่ี
เก่ียวข้องไว้เพ่ือครอบคลมุควำมเสี่ยงอย่ำงเฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเสี่ยงอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ยงกำรให้ เง่ือนไขทำงกำร
ค้ำ (Credit Term) และกำรลงทนุโดยใช้สภำพคลอ่งสว่นเกินในกำรจดักำรควำมเสี่ยง 

- ควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีรำยได้ดอกเบีย้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพไมเ่ป็นไปตำมประมำณกำร 

ในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถติดตำมทวงถำมหนี ้และ/หรือ ขำยหลกัประกันจำกกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีเข้ำไป
ลงทนุเพ่ือบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะส่งผลให้รำยได้ดอกเบีย้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพของกอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีเก่ียวข้องไม่เป็นไปตำมประมำณกำร ในขณะเดียวกนั ผู้บริหำรของบริษัทต้องทบทวนประมำณ
กำรผู้บริหำรเพ่ือประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะจดัเก็บได้จำกกำรติดตำมทวงถำมหนี ้และ/หรือ ขำยหลกัประกนั
ใหม่ทนัที โดยประเมินจำกปัจจัยด้ำนคุณภำพ ชนิด และอำยุของหนีข้องกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีเก่ียวข้องร่วมกับ
ฐำนข้อมลูทำงสถิติกำรเก็บหนีใ้นอดีตทัง้หมดอย่ำงเฉพำะเจำะจงตำมคณุภำพ ชนิด และอำยุของหนีข้องกองสินทรัพย์
ด้อยคุณภำพท่ีเก่ียวข้อง นอกจำกนี ้ผลกระทบทำงบัญชีในกรณีท่ี รำยได้ดอกเบีย้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อย
คณุภำพไม่เป็นไปตำมประมำณกำร ประกอบด้วย (1) บริษัทต้องประเมินกำรด้อยค่ำของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อย
คณุภำพทนัที ณ วนัท่ีเกิดข้อบ่งชีเ้ร่ืองกำรด้อยค่ำ กล่ำวคือ บริษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของเงินให้สินเช่ือ
แก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพทนัทีเม่ือมีข้อบ่งชีว้่ำประมำณกำรกระแสเงินสดรับจำกลกูหนี ้หรือ จำกกำรขำยหลกัประกนัใน
อนำคตลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญั และ (2) บริษัทจะไม่สำมำรถบนัทกึสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชีเพ่ือกำรใช้ประโยชน์
ในอนำคตได้ กลำ่วคือ บริษัทจะสำมำรถบนัทกึรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชีหำกมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่ว่ำ
บริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใช้ประโยชน์ได้ 

- ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

บริษัทอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ในตลำด โดยหนีท่ี้มีภำระดอกเบีย้ของบริษัทท่ีผ่ำนมำ
ประกอบไปด้วย เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน เงินกู้ ยืมจำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำซือ้ ซึ่งบริษัทมี
กำรกู้ ยืมแบบอตัรำดอกเบีย้คงท่ีและใช้อตัรำอ้ำงอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ตำมสญัญำและอตัรำดอกเบีย้ในตลำดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ หำกอตัรำดอกเบีย้ท่ีบริษัทใช้อ้ำงอิงเพิ่มขึน้อำจสง่ผลให้ต้นทนุกำรกู้ ยืมของบริษัทเพิ่มขึน้ได้เช่นกนั 
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- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้เง่ือนไขทำงกำรค้ำ (Credit Term) 

บริษัทไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรให้เง่ือนไขทำงกำรค้ำ ซึ่งบริษัทมีนโยบำยท่ี
เหมำะสมโดยมีกำรติดตำมกำรช ำระเงินของลกูหนีก้ำรค้ำอย่ำงใกล้ชิด และให้ควำมส ำคญัต่อลกูหนีร้ำยท่ีค้ำงช ำระนำน
เกินก ำหนด และพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส ำหรับลกูหนีร้ำยท่ีค้ำงช ำระและคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได้  ทัง้นี ้
ปัจจุบันลูกหนีก้ำรค้ำของบริษัทส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดใหญ่ เช่น ธนำคำรพำณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ี ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือว่ำควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้เง่ือนไขทำงกำรค้ำอยู่ในระดบัต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทอำจมีกำรขยำยกลุม่ลกูค้ำนอกเหนือจำกกลุม่ธุรกิจดงักลำ่วซึง่อำจสง่ผลให้ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้เง่ือนไขทำงกำรค้ำ
อำจเพิ่มขึน้ตำมกลุม่ลกูค้ำท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกนั 

- ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่ง 

กำรลงทนุหรือประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพแต่ละครัง้ต้องใช้เงินลงทนุจ ำนวนมำก ซึ่งบริษัทจะต้องมีควำม
พร้อมในด้ำนของแหลง่เงินทนุ เน่ืองจำกหำกบริษัทชนะกำรประมลูบริษัทจะต้องจ่ำยเงินเต็มจ ำนวนให้กบัผู้ขำยในวนั ท่ีรับ
โอนสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ทัง้นี ้บริษัทคำดว่ำจ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีตลำดรองรับ 
รวมถึงกำรมีวงเงินเพ่ือกำรกู้ ยืมท่ีได้มีกำรตกลงไว้แล้วจะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอซึ่งแสดงถึงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงของสภำพคลอ่งอยำ่งรอบคอบของบริษัท โดยที่ในอดีตจนถงึปัจจบุนั บริษัทได้รับเงินสดจำกกำรด ำเนินธุรกิจซึง่
เพียงพอกับรำยจ่ำยของกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม สภำวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอำจส่งผลให้กระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทมีควำมผนัผวนมำกขึน้ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งของบริษัทในอนำคต 

3.3.2 ความเส่ียงทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกจิ 

- ควำมเสี่ยงจำกสภำพคลอ่งทำงกำรเงิน 

บริษัทมีควำมเสี่ยงเร่ืองสภำพคลอ่งทำงกำรเงินส ำหรับธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้และธุรกิจ
ศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำอยู่ในระดบัต ่ำ เน่ืองจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจเป็นงำนบริกำรท่ีมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีเก่ียวข้อง 
คือ ลกูหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรค้ำของลกูหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีก้ำรค้ำเพ่ือกำร
ค ำนวณวงจรเงินสด และพิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขท่ีแตกต่ำงกนัส ำหรับคู่ค้ำแต่ละรำยเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทในกำร
ค ำนวณวงจรเงินสดอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือประเมินประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
นอกจำกนี ้ในกรณีท่ีกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ปกติ กล่ำวคือ ลูกค้ำไม่ว่ำจ้ำงบริษัทเพ่ือให้บริกำรท่ี
เก่ียวข้องซึ่งเกิดขึน้ได้คอ่นยำกในกรณีท่ีบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง บริษัทจะมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำย
เงินเดือนพนกังำนและผู้บริหำร รวมถึงกำรจ่ำยค่ำเช่ำส ำนกังำน และค่ำสำธำรณปูโภคท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้บริหำรของบริษัท
คำดกำรณ์ว่ำ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัค่อนข้ำงสงู ส่งผลให้จะไม่มีเหตกุำรณ์ดงักล่ำวข้ำงต้นเกิดขึน้กบับริษัท
ในอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ แม้ว่ำกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
จะเกิดขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง แตก่ำรลงทนุหรือประมลูซือ้สินทรัพย์ด้อยคณุภำพจะต้องใช้เงินลงทุนจ ำนวนมำก ซึง่บริษัทจะต้อง
มีควำมพร้อมในด้ำนของแหลง่เงินทนุ เน่ืองจำกหำกบริษัทชนะกำรประมลูบริษัทจะต้องจ่ำยเงินเต็มจ ำนวนให้กบัผู้ขำยใน
วนัท่ีรับโอนกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพทนัทีซึง่โดยปกติแล้วจะมีระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัท่ีชนะกำรประมลู ดงันัน้ 
บริษัทจึงมีกำรจัดสรรแหล่งเงินทุนอย่ำงเพียงพอก่อนกำรประมูลซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพแต่ละครัง้ โดยปัจจุบัน
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บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้รับจำกกำรบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพเข้ำมำอยำ่งตอ่เน่ืองทกุเดือนประกอบกบัปัจจบุนั บริษัท
มีวงเงินเงินกู้ ยืมสถำบนักำรเงินจ ำนวน 60 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ในกำรประมลูหรือซือ้ทรัพย์สิน โดยบริษัทได้เบิกเงินกู้สถำบนั
กำรเงินมำแล้วจ ำนวน 60 ล้ำนบำท (บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรขอวงเงินกู้ เพิ่มเติมอีก 100 ล้ำนบำท)  ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำย
กำรกู้ เงินเพ่ือด ำรงอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ท่ีไม่เกิน 2 เท่ำ หรือวงเงินกู้ รวมประมำณไม่เกิน 420 ล้ำนบำท 
นอกจำกนี ้บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั ท่ีเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ท่ีเป็นผู้ด ำเนินงำน
ด้ำนกำรลงทนุและกำรบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ไม่เข้ำเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลเร่ือง “หลกัเกณฑ์กำรจดัชัน้และกำรกนั
เงินส ำรองของสถำบนักำรเงิน” ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 5/2559 ลงวนัท่ี 13 มิถนุำยน 2559 ท่ีมีผล
ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป ท่ีก ำหนดให้สถำบนักำรเงินภำยใต้นิยำมของประกำศฉบบัดงักลำ่วต้อง
จดัชัน้ และกนัเงินส ำรองของสถำบนักำรเงิน ส่งผลให้บริษัท บริหำรสินทรัพย์ชโย จ ำกดั ท่ีเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชโย 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไม่ต้องด ำรงเงินกองทนุเพ่ือรองรับควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์ของสถำบนักำรเงินท่ีก ำกบัโดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย โดยบริษัท บริหำรสินทรัพย์ชโย จ ำกดั ได้จดทะเบียนกบัธนำคำรแห่งประเทศไทยเพ่ือประกอบธุรกิจเป็นบริษัท
บริหำรสินทรัพย์ตำมพระรำชก ำหนดบริษัทบริหำรสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ท่ีแก้ไขแล้ว เท่ำนัน้ ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง
ทำงกำรเงินในกรณีท่ีบริษัทประมลูกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพได้แล้ว บริษัทได้พิจำรณำเคร่ืองมือทำงกำรเงินประเภท “เงิน
ส ำรองกรณีเร่ิมลงทนุในกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ” เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงเร่ืองสภำพคล่องจำกกำรด ำเนินงำน เช่น กำร
จ่ำยเงินเดือนพนกังำน กำรจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค และกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ เป็นต้น ของธุรกิจลงทนุ
และบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพในขณะเร่ิมต้นติดตำมทวงถำมหนีส้ินโดยกำรกนัส ำรองส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วข้ำงต้น
เป็นระยะเวลำประมำณ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำซึง่กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกท่ีได้กนัเงินส ำรองไว้เป็น
ระยะเวลำ 6 เดือนแล้ว บริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพสำมำรถน ำเงินส ำรองดังกล่ำว
กลบัมำใช้หมนุเวียนในกิจกำรได้ตำมเดิม โดยบริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพต้องส ำรองเงิน
ส ำรองกรณีเร่ิมลงทนุในกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพใหม่ทกุครัง้ในกรณีท่ีได้มำซึ่งกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพกองใหม่ ทัง้นี ้
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพไม่ต้องพิจำรณำส ำรองเงินสดเพิ่มเติมในกรณีท่ีได้มำซึง่กอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีระยะเวลำห่ำงกนัไม่เกิน 6 เดือน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทต้องพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรกนัเงิน
ส ำรองให้ครอบคลมุระยะเวลำ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีได้มำซึ่งกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพกองล่ำสดุ รวมเรียก “กำรขยำย
ระยะเวลำกำรกนัเงินส ำรองในกรณีท่ีได้มำซึง่กองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพที่มีระยะเวลำหำ่งกนัไมเ่กิน 6 เดือน”  

- ผลกระทบตอ่กำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรตัง้ส ำรองทำงกฎหมำย 

บริษัทไม่มีข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผล และไม่มีภำระผกูพนัเร่ืองกำรด ำรงอัตรำสว่นทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงิน
ผู้ปลอ่ยสินเช่ือท่ีสง่ผลกระทบตอ่กำรจ่ำยเงินปันผล อยำ่งไรก็ตำม บริษัทยงัมีภำระผกูพนัในกำรกนัเงินเพ่ือใช้เป็นทนุส ำรอง
ตำมกฎหมำยตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 (และท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และตำม
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 54 บญัญัติว่ำ บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกัด้วย ยอดเงินขำดทนุสะสมท่ียกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดย ณ วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 280 ล้ำนบำท และมี
ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 210 ล้ำนบำท และภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนในครัง้นี ้บริษัท
จะมีทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 280 ล้ำนบำท ในขณะท่ีบริษัทมีทนุส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3 ล้ำนบำท ซึ่ง
น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เท่ำกบัจ ำนวน 25 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้ภำยหลงัจำกกำรระดมทนุในครัง้นี ้บริษัท
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พิจำรณำว่ำ บริษัทจะมีสภำพคล่องทำงกำรเงินท่ีเพียงพอส ำหรับกำรกนัเงินเพ่ือใช้เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและกำร
จ่ำยเงินปันผล สง่ผลให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงเร่ืองข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลได้ 

3.4 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

3.4.1 ความเส่ียงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการย่ืนค าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

บริษัทไม่เคยเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัทต่อประชำชนก่อนกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครัง้นี  ้ดงันัน้ รำคำ
เสนอขำยหุ้นของบริษัทอำจแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกรำคำซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  หลงัจำกท่ีบริษัทได้
น ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  นอกจำกนี ้ก่อนกำรส่งมอบหุ้นท่ีเสนอขำยในครัง้นี ้บริษัทจะต้องจด
ทะเบียนเพิ่มทนุท่ีช ำระแล้วและย่ืนบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ โดยบริษัทคำดว่ำ กำรจดทะเบียน
และกำรส่งมอบหุ้ นสำมัญดังกล่ำวจะท ำได้ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับช ำระค่ำหุ้ นสำมัญ ทัง้นี ้ตำม
กฎหมำยไทย สถำนะของผู้ลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทในช่วงเวลำตัง้แต่ผู้ลงทนุช ำระค่ำหุ้นสำมัญจนถึงช่วงเวลำก่อนท่ี
กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุท่ีช ำระแล้ว ยงัมีควำมไม่แน่นอน โดยในช่วงเวลำดงักลำ่ว ผู้ลงทนุอำจยงัมิใช่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทและอำจถือวำ่เป็นเจ้ำหนีไ้มมี่หลกัประกนั 

อนึ่ง ณ วนัท่ีเอกสำรนีมี้ผลใช้บงัคบั บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อนุมตัิใน
เบือ้งต้น ส ำหรับค ำขอให้รับหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  ได้ตำมข้อบงัคบัของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรรับหุ้นสำมญั หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 
พฤษภำคม 2558 ยกเว้นคณุสมบตัิเร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุ้นสำมญัรำยยอ่ย ซึง่บริษัทจะต้องมีผู้ ถือหุ้นสำมญัรำยย่อยไม่
น้อยกว่ำ 300 รำย และ ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมด แม้ว่ำบริษัทคำดว่ำ
จะได้รับอนมุตัิค ำขอให้รับหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภำยในระยะเวลำอนัสัน้หลงัจำกท่ีบริษัทได้รับช ำระเงิน
จำกกำรเสนอขำยในครัง้นี  ้อย่ำงไรก็ตำม ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อำจพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้ นของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นเวลำถึงเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทย่ืนค ำขอท่ีมีข้อมลู  ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วต่อตลำดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจะต้องมีเอกสำรแสดงกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแล้วด้วย ดังนัน้ หุ้ นของบริษัทอำจไม่ได้รับกำรจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จนกระทัง่ถึงวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลำเจ็ดวนัดงักล่ำว โดย
ในช่วงท่ีหุ้นของบริษัทยงัไม่ได้รับกำรอนมุตัิรับหลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ลงทนุ
จะยงัไม่สำมำรถซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีเสนอขำยต่อประชำชนในครัง้นีใ้นตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  และอำจซือ้
ขำยหุ้นดงักลำ่วโดยกำรซือ้ขำยนอกตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เทำ่นัน้  

กำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มิได้เป็นกำรรับรองว่ำ หุ้นสำมญัของบริษัทจะมีกำรซือ้ขำยอย่ำง
ต่อเน่ือง หรือในกรณีท่ีหุ้นสำมัญของบริษัทมีกำรซือ้ขำยอย่ำงต่อเน่ือง  ก็มิได้เป็นกำรรับรองว่ำ จะมีกำรซือ้ขำยอย่ำง
ต่อเน่ืองในระยะยำว หรือรำคำตลำดของหุ้นของบริษัทจะไม่ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ต่อประชำชนในครัง้นี ้นอกจำกนี ้ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และหุ้นของบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีควำมผนัผวนด้ำนรำคำและปริมำณกำรซือ้ขำยอย่ำงมีนยัส ำคญั เป็นครัง้
ครำว โดยมิได้เช่ือมโยงหรือสอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทดงักล่ำว ดงันัน้ กำรท่ีตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีควำมผนัผวนอย่ำงมำกอำจสง่ผลกระทบในเชิงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อรำคำตลำด
ของหุ้นของบริษัท 
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3.4.2 ความเส่ียงจากการลดลงของราคาหุ้นเน่ืองจาก บริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอาจขายหุ้น
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนครัง้นีแ้ละกำรน ำหุ้นสำมญัของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทคำดว่ำจะมีหุ้นของบริษัทจ ำนวน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออก
และจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่สำมำรถซือ้ขำยได้อยำ่งเสรีในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

ตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรซึ่งรวมถึงผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 5.00 ของทนุช ำระแล้ว (ตลอดจนผู้
ถือหุ้นรำยอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ  5.00 
ของทนุช ำระแล้ว มีจ ำนวนน้อยกว่ำร้อยละ 55.00 ของทนุช ำระแล้ว) จะถกูห้ำมมิให้ขำยหุ้นของตนซึง่มีจ ำนวนรวมกนัเป็น
จ ำนวนร้อยละ 55.00 ของทนุช ำระแล้วหลงัวนัท่ีบริษัทเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้วเสร็จ เป็นระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
หุ้นของบริษัท เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่ำงไรก็ตำม เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน นบัแต่
วนัท่ีหุ้นของบริษัทเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ ถือหุ้นดงักล่ำวอำจขำยหุ้นท่ีถูกสัง่ห้ำมขำยได้ใน
จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 25.00 ของหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ำมขำย และสำมำรถขำยหุ้นท่ีถูกห้ำมขำยท่ีเหลือได้หลงัจำกครบ 1 ปี 
นบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษัทเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดงันัน้ เม่ือสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น
ดงักล่ำว ผู้ลงทนุก็อำจได้รับผลกระทบในเชิงลบจำกกำรลดลงของรำคำตลำดของหุ้นของบริษัท เน่ืองจำกมีกำรขำยหุ้นซึ่ง
ก่อนหน้ำนีอ้ยูภ่ำยใต้ข้อจ ำกดักำรห้ำมขำยหุ้น 

กำรขำยหุ้นของบริษัทในจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้
หรือกำรคำดกำรณ์วำ่อำจมีกำรขำยหุ้นดงักลำ่วเกิดขึน้ อำจสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อรำคำตลำดของหุ้นของบริษัทได้ ทัง้นี ้
ตระกูลยศะสินธุ์จะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ  71.24 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและ
จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนในครัง้นี  ้ทัง้นี ้บริษัทไม่สำมำรถประเมินผล
กระทบของกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทในอนำคต หรือจ ำนวนของหุ้นของบริษัทท่ีสำมำรถซือ้ขำยได้ในอนำคต ท่ีอำจมีต่อ
รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัทซึ่งกำรขำยหุ้ นของบริษัทในจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคัญในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้หรือแนวคิดว่ำอำจมีกำรขำยหุ้นดงักล่ำวเกิดขึน้ ก็อำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
รำคำตลำดของหุ้นของบริษัทได้ 
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4. การวจิัยและพัฒนา 

- ไมมี่ - 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
1.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 สินทรัพย์ถำวรท่ีบริษัทใช้ในกำรประกอบธุรกิจมีมลูค่ำสทุธิหลังหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม
เทำ่กบั 47.21 ล้ำนบำท โดยสำมำรถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดนิ อาคาร  และอุปกรณ์    
ท่ีดิน    

เลขท่ี 55355-55360  
ท่ีตัง้ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร  
เพ่ือใช้เป็นอำคำรส ำนกังำน 

เป็นเจ้ำของ 8.77 ค ำ้ประกนัสินเช่ือธนำคำร 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 21.29 ค ำ้ประกนัสินเช่ือธนำคำร 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน เป็นเจ้ำของ 3.14 ไมมี่ภำระผกูพนั 
เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ เป็นเจ้ำของ 1.06 ไมมี่ภำระผกูพนั 
ยำนพำหนะ เป็นผู้ เช่ำ  

(เช่ำทำงกำรเงิน) 
3.86 สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 

รวมที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  38.12  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    
ท่ีดินเลขท่ี 1/44  
ท่ี ตั ง้  แขวงทำแ ร้ ง  เขตบำง เขน  จั งหวัด
กรุงเทพมหำนคร 
ยงัไมร่ะบวุตัถปุระสงค์ในกำรใช้งำน  

เป็นเจ้ำของ 1.40 ไมมี่ภำระผกูพนั 

อำคำรพำณิชย์ 3 คหูำ  
ท่ีตัง้ แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง จงัหวดั
กรุงเทพมหำนคร   

เป็นเจ้ำของ 6.84 ไมมี่ภำระผกูพนั 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 0.85 ค ำ้ประกนัสินเช่ือธนำคำร 
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  9.09  
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1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีรำยกำรสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิเท่ำกบั 1.74 ล้ำนบำท โดยเป็นรำยกำรสิทธิกำร
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบบริหำรงำนบคุคล โปรแกรมส ำนกังำนทัว่ไป และโปรแกรมส ำนกังำนเพ่ือขยำยระบบใน
กำรรองรับระบบโทรศพัท์ท่ีเพิ่มขึน้ตำมแผนงำนของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนตลอด
อำยปุระมำณกำรใช้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 ปี 

1.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

1.3.1 เงนิลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จ ากัด (Chayo AMC) 

ท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวำคม 2558 มีมติอนุมตัิให้บริษัทลงทุนในหุ้นสำมัญของ
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั จ ำนวน 31,389,998 หุ้น จำกหุ้นสำมญัทัง้หมดจ ำนวน 31,390,000 หุ้น มลูค่ำซือ้ขำย
หุ้นละ 5.3839 บำท คิดเป็นมลูค่ำหุ้นท่ีจะซือ้ขำยรวม 169,000,000 บำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 100.00 ของหุ้นสำมญัท่ี
ออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกัด ทัง้นี  ้บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกัด ได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยช่ือผู้ ถือหุ้นกบักระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2558 

1.3.2 เงนิลงทุนในบริษัท ชโย คอลเซน็เตอร์ จ ากัด (“Chayo Call Center”) 

ท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวำคม 2558 มีมติอนุมตัิให้บริษัทลงทุนในหุ้นสำมัญของ
บริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จ ำกดั จ ำนวน 99,998 หุ้น จำกหุ้นสำมญัทัง้หมดจ ำนวน 100,000 หุ้น มลูค่ำซือ้ขำยหุ้นละ 20 บำท 
คิดเป็นมลูคำ่หุ้นท่ีจะซือ้ขำยรวม 2,000,000 บำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 100.00 ของหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จ ำกัด ทัง้นีบ้ริษัท ชโย ลอว์เยอร์ จ ำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยช่ือผู้ ถือหุ้นกับ
กระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2558 ต่อมำได้มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท เป็นบริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ 
จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 29 ธันวำคม 2558 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทบนัทึกด้อยค่ำเงินลงทนุในบริษัท ชโย คอลเซ็น
เตอร์ จ ำกดั จ ำนวน 2,000,000 บำท เน่ืองจำกมีผลขำดทนุสะสมเกินสว่นของผู้ ถือหุ้น 

1.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต 

ณ ปัจจบุนั บริษัทไมมี่นโยบำยในกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเพิ่มเติมในอนำคต
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6. โครงการในอนาคต 
 
6.1 การประมูลสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษัทมีกำรเข้ำร่วมประมลูสินทรัพย์ด้อยคณุภำพทัง้จำกสถำบนักำรเงินท่ีเป็นธนำคำรพำณิชย์ หรือ บริษัทเอกชน 
อย่ำงต่อเน่ือง ทัง้นี ้ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 บริษัทสำมำรถชนะกำรประมลูกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพจำกสถำบนั
กำรเงินเพ่ือบริหำรเพิ่มเติมรวมทัง้สิน้ 1 รำยกำร คิดเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ประมำณ 16.00 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ล าดับ ประเภทหนี ้ จ านวนลูกหนี ้ รายละเอียด หมายเหตุ 
6.  หนีมี้หลกัประกนั 1 รำย 6.1 สญัญำโอนสทิธิเรียกร้อง 

6.2 หลักประกันท่ีดินเปล่ำ จ ำนวน 1 แปลง 
บริเวณอ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

จะมีกำรลงนำมใน
สญัญำ ณ วนัท่ี  
9 มีนำคม 2561 

โดยในปี 2561 บริษัทมีแผนกำรลงทุนซือ้สินทรัพย์ด้อยภำพทัง้ท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกันในจ ำนวนรวม
ทัง้สิน้ประมำณ 200 – 300 ล้ำนบำท ซึ่งแผนกำรลงทนุนี ้ยงัไม่นบัรวมเงินท่ีบริษัทคำดกำรณ์ว่ำจะได้รับจำกกำรระดมทนุ
จำกกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทจะน ำเงินท่ีสำมำรถระดมทนุจำกกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ สว่นใหญ่มำใช้ในกำรประมลูกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพทัง้ท่ีมีหลกัประกนัและไม่มี
หลกัประกนั เพ่ือเพิ่มโอกำสในกำรท ำก ำไรและควำมมัน่คงในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพิ่มกระแสเงินสดให้กบับริษัทเน่ืองจำก
กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทบำงกองจะเร่ิมเข้ำสู่ช่วงท่ีจดัเก็บเงินได้น้อยลง  โดยข้อดีของ
กำรลงทนุซือ้สินทรัพย์ด้อยคณุภำพประเภทท่ีมีหลกัประกนัคือเป็นกองสินทรัพย์ท่ีมีควำมเสี่ยงในกำรจดัเก็บหนีท่ี้น้อยกว่ำ
กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีไม่มีหลกัประกันเน่ืองจำกบริษัทสำมำรถสวมสิทธิในกำรด ำเนินคดี ซึ่งได้แก่กำรบงัคบัขำย
หลกัประกนั สง่ผลให้บริษัทสำมำรถจดัเก็บเงินสดได้ค่อนข้ำงแน่นอนถึงแม้ว่ำจะใช้ระยะเวลำในกำรจดัเก็บท่ีนำนกว่ำกอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีไม่มีหลกัประกนั (อย่ำงไรก็ตำม หนีไ้ม่มีหลกัประกนัมีมลูค่ำควำมเสียหำยค่อนข้ำงต ่ำเน่ืองจำกใช้
เงินลงทนุในกำรซือ้ และ/หรือ ประมลูไม่สงูมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัหนีท่ี้มีหลกัประกนั รวมถึงกำรท่ีบริษัทสำมำรถจดัเก็บ
กระแสเงินสดจำกลูกหนีไ้ด้ในระยะเวลำท่ีสัน้กว่ำ เน่ืองจำกเป็นกำรติดตำมทวงถำมจำกลูกหนี ท่ี้มีมูลหนีต้ ่ำกว่ำ
เปรียบเทียบกบักองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีหลกัประกนั อย่ำงไรก็ดี หนีป้ระเภทดงักล่ำวจะไม่มีหลกัประกนัใด ๆ ท่ีจะ
รองรับกำรชดใช้ในมลูหนี ้ในกรณีท่ีลกูหนีผ้ิดนดัช ำระ) ดงันัน้ บริษัทจงึจ ำเป็นต้องท ำกำรประมลูกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
ท่ีมีศกัยภำพเข้ำมำบริหำรในปี 2561 รวมถึงปีตอ่ ๆ ไปอยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือควำมยัง่ยืนในกำรด ำเนินในธุรกิจของบริษัท 

6.2 การขยายการให้บริการของธุรกจิศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

บริษัทมีนโยบำยขยำยธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำทัง้ในแง่ปริมำณและขอบเขตกำรให้บริกำร โดยในปัจจบุนั บริษัท
อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำในกำรให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำกบัสถำบนักำรเงินแห่งหนึ่ง โดยมีควำมเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะ
ด ำเนินกำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีสถำบนักำรเงินจัดหำให้ผ่ำนทำงโทรศพัท์ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ใน
ระหว่ำงปี 2561 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีธุรกิจกำรให้บริกำรโทรหำลกูค้ำทำงโทรศพัท์ (Outbound) เพิ่มเติมจำกเพียงกำร
ให้บริกำรรอรับสำยลกูค้ำทำงโทรศพัท์ (Inbound) เพียงอยำ่งเดียวเทำ่นัน้
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

7.1 ประเดน็ข้อพพิาทที่เกดิขึน้ในอดีต 

บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั (“Chayo AMC”) ซึง่มีสถำนะเป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
(“CHAYO”) เคยมีคดีควำมฟอ้งร้องอยูท่ัง้สิน้ 1 คดี โดยมีคูก่รณี คือ หนึง่ในลกูหนีร้ำยหนึง่ของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ี
บริษัทได้ซือ้มำจำกสถำบนักำรเงิน โดยสถำบนักำรเงินแห่งนัน้ได้ขำยกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีมีลกูหนีร้ำยดงักล่ำว
พร้อมโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ Chayo AMC เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2558 บริษัท บริหำรสินทรัพย์
ชโย จ ำกดั ถกูฟอ้งร้องเรียกค่ำเสียหำยร่วมกบัจ ำเลย 3 คน ประกอบด้วย (1) กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมของ Chayo AMC 
จ ำนวน 1 รำย (2) บริษัทผู้ รับจ้ำงภำยนอก (Outsource Agent: OA) บริษัทหนึ่ง ซึ่งได้รับกำรมอบหมำยงำนโดยบริษัท 
และ (3) กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทผู้ รับจ้ำงภำยนอก (OA) ดงักล่ำวจ ำนวน 1 รำย ในฐำนประมำทเลินเล่อ
ร่วมกนัจนท ำให้ลกูหนีเ้สียหำย ณ ศำลแขวงเชียงใหม ่คดีหมำยเลขด ำท่ี ม 482/2558 คดีหมำยเลขแดงท่ี ม 865/2558 โดย
เรียกร้องค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 200,000.00 บำท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น จนกว่ำจ ำเลยจะ
ช ำระแก่โจทก์ โดยลกูหนีใ้ห้กำรว่ำศาลแขวงดสุิตได้มีค าพิพากษายกฟ้องคดีท่ีสถาบนัการเงินได้ท าการฟ้องตนเรียบร้อย
แล้วตัง้แตป่ลายปี 2553 ท ำให้บริษัทไมมี่สิทธิในกำรติดตำมทวงถำมในมลูหนีด้งักลำ่ว 

ทัง้นี ้ศำลชัน้ต้นได้มีค ำพิพำกษำยกฟ้อง ณ วนัท่ี 28 ตลุำคม 2558 เน่ืองจำกพิจำรณำแล้วว่ำ ค ำพิพากษาของศาล
แขวงดสุิตนัน้ยกการฟอ้งร้องเน่ืองจากไม่ได้อยู่ในเขตอ านาจศาลดงักลา่วในการพิจารณาคดี แต่ไม่ได้หมายความวา่ลกูหนี ้
ไม่ได้มีหนีค้้างช าระกบัสถาบนัการเงินตามท่ีฝ่ังลกูหนีไ้ด้กลา่วไว้ อีกทัง้หนงัสือทวงถามหนีข้องจ าเลยก็ไม่ได้มีการเรียกร้อง
ให้ลกูหนีช้ าระหนีเ้กินกว่าท่ี Chayo AMC ได้รับโอนมาจากธนาคารและไม่ปรากฏข้อความข่มขู่ใด ๆ ดงันัน้ข้อกล่าวหา
ตามท่ีลกูหนีก้ลา่วอ้างจงึยงัไม่มีน า้หนกัเพียงพอว่า จ าเลยทัง้สี่จงใจหรือท าการโดยประมาทเลินเลอ่ร่วมกนัจนท าให้ลกูหนี ้
เสียหาย  

อย่ำงไรก็ตำม ลกูหนีร้ำยดงักลำ่วท ำกำรขอย่ืนอทุธรณ์คดัค้ำนค ำพิพำกษำลงวนัท่ี 28 ตลุำคม 2558 ของศำลชัน้ต้น
ต่อศำลอุทธรณ์ภำค 5 คดีหมำยเลขด ำท่ี พ 126/2559 คดีหมำยเลขแดงท่ี 1096/2559 โดย ณ วนัท่ี 20 มิถุนำยน 2559 
หลงัจำกท่ีศำลอุทธรณ์ภำค 5 พิจำรณำหลกัฐำนและค ำให้กำรต่ำง ๆ แล้วจึงมีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้องเช่นเดียวกับศำล
ขัน้ต้น เน่ืองจำกศำลอทุธรณ์ภำค 5 มีควำมเห็นว่ำ จ ำเลยทัง้สี่ไม่ได้มีกำรกระท ำท่ีละเมิดต่อลกูหนี ้จำกกำรท่ีศำลชัน้ต้นยก
ฟ้องมำนัน้ ศำลอทุธรณ์ภำค 5 เห็นพ้องด้วย โดยอทุธรณ์ของโจทย์ฟังไม่ขึน้ ศำลจึงมีค ำพิพำกษำยกฟ้องเช่นเดียวกบัศำล
ขัน้ต้น 

7.2 รายงานผลการตรวจสอบคดีความโดยส านักงานกฎหมาย 

7.2.1 การตรวจสอบโดย บริษัท ส านักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ ากัด 

บริษัทได้มอบหมำยให้บริษัท ส ำนักงำนกฎหมำยสำกล ธีรคุปต์ จ ำกัด (“ส ำนักงำนกฎหมำย”) ตรวจสอบและให้
ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัสถำนะทำงกฎหมำย เพ่ือประกอบค ำขออนญุำตเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชำชนเป็นครัง้แรก 
และค ำขอรับหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai)  

ทัง้นี ้กำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย 
จ ำกดั และบริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั ของส ำนกังำนกฎหมำย จำกรำยงำนควำมเห็นทำงกฎหมำยเก่ียวกบั บริษัท 
ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
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1. ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นของบริษัท 

บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดในกำรโอนหุ้น เว้นแต่กำรโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้คนต่ำงด้ำวถือหุ้นในบริษัท เกินกว่ำร้อยละ 49 
ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด 

2. คดีข้อพพิาทของบริษัท และบริษัทย่อย 

2.1 คดีข้อพพิาทของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ส ำนกังำนกฎหมำยพบวำ่ บริษัทมีคดีอยู่ในชัน้บงัคบัคดีจ ำนวน 1 คดี ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี ย31/2556 คดีแดง
หมำยเลขท่ี ย51/2556 ซึ่งบริษัท ชโย คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จ ำกัด (ช่ือเดิมของบริษัท) เป็นโจทก์ ย่ืนฟ้องบุคคล
ธรรมดำรำยหนึ่ง เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2556 ตำมมลูหนีกู้้ ยืม พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นบัถดัจำกวนัฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระหนีใ้ห้โจทก์เสร็จสิน้ และให้จ ำเลยช ำระค่ำฤชำธรรมเนียมและค่ำทนำยให้โจทก์ด้วย ทัง้นี ้
ศำลจงัหวดัมีนบรีุมีค ำพิพำกษำเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2556 ให้จ ำเลยช ำระเงินแก่โจทย์ พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อย
ละ 7.5 ตอ่ปี ของเงินต้น นบัตัง้แตว่นัท่ี 3 กมุภำพนัธ์ 2553 เป็นต้นไปจนกวำ่จะช ำระให้แก่โจทย์เสร็จสิน้ 

จำกกำรตรวจสอบโดยส ำนกังำนกฎหมำย ไม่พบวำ่มีกำรย่ืนอทุธรณ์ค ำพิพำกษำศำลชัน้ต้นภำยในระยะเวลำท่ี
กฎหมำยก ำหนด คดีดงักล่ำวจึงถึงท่ีสดุตำมค ำพิพำกษำศำลจงัหวดัมีนบรีุ ในปัจจบุนัคดีอยู่ในชัน้บงัคบัคดีตำมค ำ
พิพำกษำศำลจงัหวดัมีนบรีุ 

ส ำนกังำนกฎหมำยมีควำมเห็นวำ่ แม้ว่ำบริษัทยงัไม่ได้รับกำรช ำระหนีต้ำมค ำพิพำกษำ แต่เน่ืองจำกจ ำนวนหนี ้
ท่ีจ ำเลยต้องช ำระให้แก่บริษัท คิดเป็นอตัรำสว่นประมำณร้อยละ 0.27 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (ค ำนวณจำกงบ
กำรเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559) ดงันัน้ กำรใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่ำวไม่น่ำจะมีผลกระทบทำงด้ำน
ลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญัแตอ่ยำ่งใด 

นอกจำกนี ้ณ วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 จำกกำรตรวจสอบข้อมลูทำงศำลสถิตยตุิธรรมท่ีมีเขตอ ำนำจ รวมถึงกำร
ตรวจคดีควำมในศำลช ำนำญพิเศษ และจำกกำรยืนยนัจำกบริษัท ไม่ปรำกฏว่ำบริษัทมีกรณีพิพำทอ่ืนใดซึ่งอยู่ใน
ระหว่ำงถกูกล่ำวหำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรฟ้องร้องต่อศำล อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำคดี หรือกำรบงัคบัคดี
ตำมค ำพิพำกษำของศำล ทัง้กับฝ่ำยเอกชนหรือหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มเติมจำกรำยงำนควำมเห็นทำงกฎหมำย
เก่ียวกบั บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 ท่ีส ำนกังำนกฎหมำยได้จดัท ำขึน้ 

2.2 คดีข้อพพิาทของบริษัท บริหารสนิทรัพย์ ชโย จ ากัด 

ส ำนกังำนกฎหมำยมีควำมเหน็วำ่ บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั ประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรรับซือ้หนีจ้ำก
สถำบนักำรเงิน เพื่อน ำมำบริหำรและเรียกเก็บหนีจ้ำกลกูหนี ้จึงเป็นเร่ืองปกติจำกธุรกิจท่ีบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย 
จ ำกดั จะมีกำรติดตำม ทวงถำม ให้ลกูหนีช้ ำระหนี ้รวมถึงกำรใช้สิทธิทำงศำล เพ่ือติดตำมหนีจ้ำกลกูหนี ้

จำกกำรตรวจสอบ ณ วันท่ี 19 มิถุนำยน 2560 คดีท่ี Chayo AMC เป็นโจทย์ฟ้องบุคคลอ่ืนต่อศำลทั่ว
รำชอำณำจกัร ซึ่งเป็นกำรฟ้องร้องคดีเพ่ือกำรติดตำมเรียกเก็บหนีต้ำมธุรกิจปกติของบริษัท มีจ ำนวนทัง้สิน้ 2,223 
คดี เป็นคดีท่ีฟ้องต่อศำลในท้องท่ีกรุงเทพมหำนคร จงัหวดัสมทุรปรำกำร จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดั
ระยอง จ ำนวน 1,071 คดี และคดีท่ีฟ้องต่อศำลในจงัหวดัอ่ืนอีก 67 จงัหวดั รวมจ ำนวน 1,152 ทัง้นี ้ไม่ปรำกฏว่ำมี
กำรฟอ้งแย้งแตอ่ยำ่งใด 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 (หนงัสือชีช้วน) 

หน้ำ 67 

อย่ำงไรก็ดี พบว่ำ Chayo AMC ถกูฟ้องเป็นจ ำเลย จ ำนวน 1 คดี เป็นคดีแพ่งท่ีมีมลูละเมิดเรียกค่ำเสียหำยอนั
เป็นเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจอนัเป็นปกติของบริษัท โดยส ำนกังำนกฎหมำยมีควำมเห็นว่ำ ณ ปัจจบุนั
คดีถึงท่ีสดุแล้ว เน่ืองจำกคดีครบก ำหนดระยะเวลำย่ืนฎีกำเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2559 โดยไม่ปรำกฏว่ำมีกำรย่ืน
ฎีกำแต่อย่ำงใด ดงันัน้ ค ำพิพำกษำถึงท่ีสิน้สดุในชัน้อทุธรณ์ เม่ือศำลชัน้ต้นและอทุธรณ์มีค ำสัง่ยกฟ้อง จึงไม่มีควำม
เสี่ยงท่ี Chayo AMC จะต้องช ำระค่ำเสียหำยให้แก่โจทก์ ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบทำงด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

นอกจำกนี ้ณ วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 จำกกำรตรวจสอบข้อมลูของศำลสถิตยตุิธรรมท่ีมีเขตอ ำนำจ รวมถึงกำร
ตรวจคดีควำมในศำลช ำนำญพิเศษ และจำกกำรยืนยนัจำกบริษัท ไม่ปรำกฏว่ำบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั มี
กรณีพิพำทอ่ืนใดซึ่งบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกัด ถูกกล่ำวหำหรือถูกฟ้องเป็นจ ำเลยต่อศำลเพิ่มเติมจำก
รำยงำนควำมเห็นทำงกฎหมำยเก่ียวกับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 ท่ีส ำนักงำน
กฎหมำยได้จดัท ำขึน้ 

ในส่วนคดีท่ีบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั เป็นโจทก์นัน้ ณ วนัท่ี 13 ธันวำคม 2560 มีคดีท่ีบริษัท บริหำร
สินทรัพย์ ชโย จ ำกดั เป็นโจทก์ จ ำนวนทัง้สิน้ 3,515 คดี โดยเป็นคดีท่ีฟ้องต่อศำลในท้องท่ีกรุงเทพมหำนคร จงัหวดั
สมทุรปรำกำร จงัหวดันนทบรีุ จงัหวดัปทมุธำนี จงัหวดัชลบรีุ และจงัหวดัระยอง จ ำนวน 1,611 คดี และคดีท่ีฟ้องต่อ
ศำลในจงัหวดัอ่ืนอีก 70 จงัหวดั รวมจ ำนวน 1,904 คดี ซึ่งจ ำนวนคดีรวมทัง้หมดเพิ่มขึน้จำกควำมเห็นของรำยงำน
ควำมเห็นทำงกฎหมำยเก่ียวกับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ณ วันท่ี 1 สิงหำคม 2560 จ ำนวน 1,292 คดี 
นอกจำกนี ้ส ำนกังำนกฎหมำยได้รับแจ้งว่ำมีคดีซึง่บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำรย่ืนค ำฟ้อง หรือ 
ค ำร้องขอเข้ำสวมสิทธิเป็นคูค่วำมในคดี จ ำนวน 517 คดี 

ทัง้นี ้จ ำนวนคดีควำมท่ีเพิ่มขึน้จำกรำยงำนควำมเหน็ทำงกฎหมำยเก่ียวกบั บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ณ 
วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 เป็นคดีท่ีบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกัด ใช้สิทธิด ำเนินคดีเพ่ือบังคบัช ำระหนีจ้ำกฐำน
ลกูหนีท่ี้มีอยูเ่ดิมของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย จ ำกดั 

2.3 คดีข้อพพิาทของบริษัท ชโย คอลเซน็เตอร์ จ ากัด 

จำกกำรยืนยันของบริษัท และจำกกำรตรวจข้อมลูคดีควำม ณ ศำลสถิตยุติธรรมท่ีมีเขตอ ำนำจ รวมถึงกำร
ตรวจคดีควำมในศำลช ำนัญพิเศษ ส ำนักงำนกฎหมำยไม่พบกรณีพิพำทซึ่ง Chayo Call Center อยู่ในระหว่ำงถูก
กลำ่วหำ อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรฟ้องร้องต่อศำล อยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำคดี หรือกำรบงัคบัคดีตำมค ำ
พิพำกษำของศำล ทัง้ในฐำนะท่ีบริษัทเป็นโจทก์ และ/หรือเป็นจ ำเลย ทัง้กบัเอกชนหรือหน่วยงำนรำชกำล 

นอกจำกนี ้ณ วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 จำกกำรตรวจสอบข้อมลูทำงศำลสถิตยตุิธรรมท่ีมีเขตอ ำนำจ รวมถึงกำร
ตรวจคดีควำมในศำลช ำนำญพิเศษ และจำกกำรยืนยนัจำกบริษัท ไม่ปรำกฏว่ำบริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั มี
กรณีพิพำทอ่ืนใดซึ่งอยู่ในระหว่ำงถูกกล่ำวหำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรฟ้องร้องต่อศำล อยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
พิจำรณำคดี หรือกำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำของศำล ทัง้กับฝ่ำยเอกชนหรือหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มเติมจำก
รำยงำนควำมเห็นทำงกฎหมำยเก่ียวกับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 ท่ีส ำนักงำน
กฎหมำยได้จดัท ำขึน้
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8. ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 
8.1 ข้อมูลทั่วไป 

8.1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท  ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ช่ือภาษาอังกฤษ Chayo Group Public Company Limited and Its Subsidiaries 
ช่ือย่อในตลาดหลักทรัพย์  CHAYO 
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000214 
ปีที่ก่อตัง้บริษัท 2540 
ปีที่แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด 

2560 

ลักษณะธุรกจิ ประกอบกิจกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้ลงทนุและบริหำรสินทรัพย์จำก
กำรประมลู/ซือ้/รับโอนสินทรัพย์ด้อยคณุภำพทัง้ท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั
จำกสถำบนักำรเงิน รับซือ้/ขำยทรัพย์สิน และบริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ 

ที่ตัง้ส านักงาน 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220   
โทรศัพท์ (66) 2004 5555 
โทรสาร (66) 2001 2555 
เวบ็ไซต์ www.chayo555.com 
ทุนจดทะเบียน 280,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 560,000,000 หุ้น 
ทุนช าระแล้ว 210,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 420,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บำท 
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจกำรเงิน 
หมวดธุรกจิ ไมร่ะบเุน่ืองจำกเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

8.1.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ 

ที่ตัง้ส านักงาน เลขทะเบียนบริษัท ปีที่
ก่อตัง้ 

ลักษณะการ
ประกอบธุรกจิ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 
(บาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

(%) 
บริษัท บริหารสนิทรัพย์ ชโย จ ากัด (Chayo Asset Management Company Limited) 
44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสำวรีย์ 
เ ข ต บ ำ ง เ ข น 
กรุงเทพมหำนค
ร 10220 

0105552046187 2552 ล ง ทุ น แ ล ะ
บริหำรสินทรัพย์
ด้อยคณุภำพ 

156,950,000 5.00 156,950,000 100.00 

บริษัท ชโย คอลเซน็เตอร์ จ ากัด (Chayo Call Center Company Limited) 
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ที่ตัง้ส านักงาน เลขทะเบียนบริษัท ปีที่
ก่อตัง้ 

ลักษณะการ
ประกอบธุรกจิ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 
(บาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(บาท) 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 

(%) 
44/499-504 
ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสำวรีย์ 
เ ข ต บ ำ ง เ ข น 
กรุงเทพมหำนค
ร 10220 

0105543062434 2543 ศู น ย์ บ ริ ก ำ ร
ข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ 
บ ริ ก ำ ร เ จ ร จ ำ
ติดตำมทวงถำม
และ เ ร่ ง รัดห นี  ้
และลงทุนและ
บริหำรสินทรัพย์
ด้อยคุณภำพที่
ป ร ะ มู ล ซื ้อ ไ ด้
จ ำ ก ส ถ ำ บั น
กำรเงินอื่นและ
บริษัททัว่ไป 

100,000 10.00 1,000,000 100.00 

8.1.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 เลขท่ี 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 โทรศพัท์ (66) 2009 9000 
 เวบ็ไซต์ www.tsd.co.th 

ผู้สอบบัญชี นายบุญเลศิ กมลชนกกุล (หุ้นส่วน) 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5339  
 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 เลขท่ี 179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ 
 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 โทรศพัท์ (66) 2824 5000 
 เวบ็ไซต์ www.pwc.com/th 

ผู้ตรวจสอบภายใน นายววัิฒน์ ลิม้นันทศิลป์ (กรรมการผู้จัดการ) 
 บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกดั 
 เลขท่ี 412 ถนนรัตนำธิเบศร์ 18 ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบรีุ 11000 

8.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ 

- ไมมี่ - 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ผู้ เสนอขำยหลกัทรัพย์ คือ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มีช่ือภำษำองักฤษว่ำ CHAYO GROUP PUBLIC 
COMPANY LIMITED มีส ำนักงำนตัง้อยู่เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 
10220 โทรศัพท์ 0-2016-4499  โทรสำร 0-2001-2555 ประสงค์ท่ีจะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชำชน 
จ ำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกและช ำระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้โดยมีรำยละเอียดกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์มีดงันี ้

1.1 ลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ผู้ เสนอขำย : บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขำย : หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 
จ ำนวนหุ้นออกใหมท่ี่เสนอขำย : 140,000,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกและเรียก

ช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นตอ่ประชำชนในครัง้นี ้
มลูค่ำท่ีตรำไว้ : 0.50 บำทตอ่หุ้น 
รำคำเสนอขำย : 2.88 บำทตอ่หุ้น 
มลูค่ำรวมของหุ้นใหมท่ี่เสนอขำย : 403,200,000 บำท 
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1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น 

กำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้นี  ้เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้ จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์จ ำนวน 
140,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.88 บำท ซึง่มีสดัสว่นกำรเสนอขำยหุ้นเป็นดงันี ้

1.  เสนอขำยตอ่บคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ : ประมำณ 105,000,000 หุ้น 
2.  เสนอขำยตอ่ผู้ มีอปุกำรคณุของบริษัท : ไมเ่กิน 21,000,000 หุ้น 
3.  เสนอขำยตอ่ผู้บริหำร (ท่ีไมใ่ช่กรรมกำร) และพนกังำนของบริษัท : ไมเ่กิน 7,000,000 หุ้น 
4.  เสนอขำยตอ่บคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมเ่กิน 7,000,000 หุ้น 

 รวมทัง้สิน้ 140,000,000 หุ้น 

ทัง้นี ้ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดลุยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้น
สำมญัท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมญั รวมถึงวิธีกำรรับช ำระเงินค่ำจอง
ซือ้ ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไว้ เพ่ือให้กำรจองซือ้หุ้นครัง้นีป้ระสบควำมส ำเร็จในกำรขำยสงูสดุ 

กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นีไ้ม่ได้เป็นกำรเสนอขำยต่อนกัลงทนุรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำรทัว่ไป เน่ืองจำกจ ำนวนหุ้นท่ี
เสนอขำยครัง้นีมี้จ ำนวนจ ำกดั ไมเ่พียงพอตอ่กำรเสนอขำยตอ่นกัลงทนุรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำรทัว่ไปในวงกว้ำง 

นิยำมท่ีใช้ในกำรพิจำรณำประเภทของนกัลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หมำยถึง ผู้จองซือ้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบคุคลทัว่ไปท่ีเป็น
หรือเคยเป็นลกูค้ำ หรือบุคคลท่ีคำดว่ำจะเป็นลกูค้ำ เช่น ลกูค้ำท่ีท ำกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ ลกูค้ำด้ำนวำณิชธนกิจ ลกูค้ำท่ีท ำ
กำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เป็นต้น หรือผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้ำ ผู้ ให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ ให้กำรสนบัสนนุ
ด้ำนข้อมลูทำงธุรกิจ และผู้แนะน ำลกูค้ำ/ธุรกิจ เป็นต้น หรือบคุคลตำมดลุพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมท่ีระบไุว้ในข้อ 
6.2 ทัง้ท่ีติดต่อในอดีต หรือผู้ ท่ีติดต่อในปัจจบุนั รวมถึงผู้ ท่ีเข้ำร่วมฟังกำรน ำเสนอข้อมลูของบริษัท และในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคล
จะรวมถึงผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหำร และ/หรือ พนกังำนของบคุคลข้ำงต้นท่ีจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมข้อ 6.2 
ตำมเกณฑ์กำรจดัสรรของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกำรจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ผู้ มีอ ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของผู้จัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ตำมท่ีก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ฉบบั
ลงวนัท่ี 1 สิงหำคม 2559 (รวมทัง้ท่ีได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ส ำหรับผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย บคุคลตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนั
กำรจ ำหน่ำย จะรวมถึงนกัลงทนุสถำบนัท่ีเคยเป็น หรือเป็นลกูค้ำของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย หรือ
ผู้ ท่ีผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยต้องกำรชกัชวนให้เป็นลกูค้ำในอนำคต ท่ีจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมข้อ 6.2 ด้วย  

นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทนุสถำบนัท่ีจองซือ้หุ้นสำมญัผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมท่ี
ระบไุว้ในข้อ 6.2 ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  ธนำคำรพำณิชย์ 

(ข)  บริษัทเงินทนุ 

(ค)  บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพ่ือกำรบริหำรกองทนุสว่นบคุคล หรือเพ่ือกำรจดักำรโครงกำรลงทนุท่ี
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(ง)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(จ)  บริษัทประกนัภยั 

(ฉ)  สว่นรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำ่ด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

(ช)  ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

(ซ)  สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ 

(ฌ)  กองทนุเพ่ือกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 

(ญ)  กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

(ฎ)  กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

(ฏ)  กองทนุรวม 

(ฐ)  ผู้ลงทนุตำ่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตำม (ก) ถงึ (ฏ) โดยอนโุลม 

ทัง้นี ้นกัลงทนุสถำบนัดงักล่ำวจะต้องจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำย  ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 
6.2 เท่ำนัน้ โดยนกัลงทนุสถำบนัสำมำรถซือ้หุ้นได้ตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 6.7.1 และในกำรจดัสรรหุ้นให้แก่นกัลงทนุสถำบนั
จะอยูใ่นดลุยพินิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยดงักลำ่วตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.1 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมำยถึง  

(ก) บคุคลธรรมดำและ/หรือนิติบคุคล ซึง่ท ำคณุประโยชน์ ให้ค ำแนะน ำ หรือให้ควำมช่วยเหลือในทำงใด ๆ ไม่ว่ำโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่บริษัท ได้แก่ ผู้ ให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ ค ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี ค ำปรึกษำด้ำนบญัชี ค ำปรึกษำกำรพฒันำ
ด้ำนกำรตลำด ค ำปรึกษำด้ำนสำรสนเทศ ทัง้ท่ีติดต่อในปัจจบุนั และที่เคยติดต่อ 

(ข) บคุคลธรรมดำและ/หรือนิติบคุคล ท่ีให้กำรสนบัสนนุข้อมลูทำงธุรกิจ ผู้แนะน ำลกูค้ำและธุรกิจ และผู้ให้กำรสนบัสนนุด้ำน
แหลง่เงินทนุ ทัง้ท่ีติดต่อในปัจจบุนั และที่เคยติดต่อ 

(ค) บคุคลธรรมดำและ/หรือนิติบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัท ได้แก่ ผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำ ลกูค้ำ คู่สญัญำ
ทำงกำรค้ำ ผู้จดัหำสินค้ำ ผู้จัดจ ำหน่ำยวตัถดุิบ ตวัแทนจ ำหน่ำย ผู้ รับเหมำงำน สถำบนักำรเงินท่ีติดต่อ  ทัง้ท่ีติดต่อใน
ปัจจบุนั และท่ีเคยติดตอ่ 
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โดยผู้ มีอปุกำรคณุของบริษัทข้ำงต้น จะต้องจองซือ้หุ้นสำมญัผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมท่ีระบไุว้
ในข้อ 6.2 เทำ่นัน้ ตำมวิธีกำรจดัสรรหลกัทรัพย์ท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.2 ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกำรจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคุม และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ.27/2559 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ซึง่บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2559 และประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 40/2557 เร่ืองกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้น และใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ี
ออกตรำสำรทนุ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวำคม 2557 (รวมถงึท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้บริหาร (ที่มิใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัท หมำยถึง ผู้บริหำร (ท่ีมิใช่กรรมกำร) และพนกังำนของบริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ย 

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท หมำยถึง กรรมกำร กรรมกำรบริษัทย่อย และกรรมกำรชุดต่ำง ๆของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) ซึง่จะจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรับประกนักำรจ ำหน่ำยตำมท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 

1.3 สิทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไขอ่ืน 

หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเสนอขำยจ ำนวน 140,000,000 หุ้น ในครัง้นี ้มีสิทธิและผลประโยชน์เทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญั
เดิมของบริษัททกุประกำร 

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งบริษัทได้ย่ืนค ำ
ขออนญุำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์”) เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2560 และ
บริษัท หลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำคณุสมบตัิของบริษัทในเบือ้งต้นแล้วเห็นว่ำ 
บริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ เร่ือง กำรรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ กำร
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ และกำรเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน “ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 
พฤษภำคม 2558 (รวมถึงท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่คณุสมบตัิเร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นกัลงทนุรำยย่อยซึ่งบริษัท
จะต้องมีผู้ ถือหุ้นสำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 
และผู้ ถือหุ้นดงักล่ำวแต่ละรำยจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ขำยท่ีตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกท่ีบริษัทได้
จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัต่อบุคคลตำมดลุยพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ ผู้ มีอปุกำรคณุของบริษัท ผู้บริหำร (ท่ีไม่ใช่กรรมกำร) 
และพนกังำนของบริษัท และบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์กบับริษัทแล้ว จะท ำให้บริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำย
หุ้ นรำยย่อยดังกล่ำว และบริษัทจะด ำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์รับหุ้ นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ตอ่ไป  

1.5 ข้อมูลอ่ืน ๆ 

ตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ เร่ือง กำรรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ กำรรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ และกำรเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน “ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558 
(รวมถึงท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ก ำหนดเร่ืองกำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องขำยหุ้นและหลกัทรัพย์ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด โดยอ้ำงอิงข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองกำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลง
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วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558 โดยก ำหนดห้ำมผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นก่อนวนัท่ีบริษัทเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนน ำหุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ี
อำจเป็นหุ้นจ ำนวนรวมกนัเท่ำกบัร้อยละ 55 ของทนุช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนในครัง้นีอ้อกขำย
ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษัทเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยภำยหลงัจำกวนัท่ี
หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ำมดังกล่ำว
สำมำรถทยอยขำยหุ้นท่ีถูกสัง่ห้ำมขำยได้ในจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดท่ีถูกสัง่ห้ำมขำยดงักล่ำว และ
สำมำรถขำยหุ้นสว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ได้เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี
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10. โครงสร้างการจัดการ 
 

10.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 6 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และคณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่ง

พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองกำร

ขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 ทุกประกำร ทัง้นี ้ตำมท่ีประชุม

สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ทำ่น ประกอบด้วย 

ล าดั

บ 
ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย์ - ประธำนกรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยชำนนท์ โชติวิจิตร  - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

3.  
 

พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธ์  

  

- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

4.  นำยธีรณฎัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์   - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
- ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

5.  นำยวิทยำ อินำลำ   - กรรมกำรบริษัท 

6.  นำงรสพร สขุสมพร   - กรรมกำรบริษัท 
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ล าดั

บ 
ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

7.  นำยเสกสรรข์ รังสยีิรำนนท์  - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

8.  นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์  - รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
- รักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร สำยพฒันำธุรกิจ 

9.  นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์  - กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรผู้จดักำร สำยบริกำร 

โดยมีนำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ เป็นเลขำนกุำรบริษัท 

- กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 

นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ นำงสำวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ และนำยเสกสรรข์ รังสิยีรำนนท์ โดยกรรมกำรสองในสำมคนนี ้

ลงลำยมือช่ือร่วมกนัพร้อมกบัประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

- กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจควบคมุกิจกำรจำกกำรรับมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทไม่มีกำรมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรบริษัท เน่ืองจำก นำยสุขสนัต์ ยศะสินธุ์  ซึ่งด ำรง

ต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เพียงรำยเดียวท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2559 และปี 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

ล าดั

บ 
ช่ือ - นามสกุล 

ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนครัง้

การประชุม 

จ านวนครัง้ที่

เข้าร่วม 

จ านวนครัง้

การประชุม 

จ านวนครัง้ที่

เข้าร่วม 

1.  นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย์ 8 7 9 7 

2.  นำยชำนนท์ โชติวิจิตร 8 7 9 8 
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ล าดั

บ 
ช่ือ - นามสกุล 

ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนครัง้

การประชุม 

จ านวนครัง้ที่

เข้าร่วม 

จ านวนครัง้

การประชุม 

จ านวนครัง้ที่

เข้าร่วม 

3.  พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธ์ 8 7 9 9 

4.  นำยธีรณฎัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ 8 8 9 9 

5.  นำยวิทยำ อินำลำ 8 4 9 5 

6.  นำงรสพร สขุสมพร 8 8 9 9 

7.  นำยเสกสรรข์ รังสยีิรำนนท์ 8 8 9 8 

8.  นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ 8 8 9 9 

9.  นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ 8 7 9 8 
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10.2 คณะกรรมการบริหาร 

ตำมท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2560 เม่ือวันท่ี 25 เมษำยน 2560 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทจึง

ประกอบด้วยผู้บริหำร 8 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2.  นำยเสกสรรข์ รังสยีิรำนนท์ กรรมกำรบริหำร 

3.  นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรบริหำร 

4.  นำยกิตต ิตัง้ศรีวงศ์ กรรมกำรบริหำร 

5.  นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ์ กรรมกำรบริหำร 

6.  นำงสำวเนำวรัตน์ สงัข์กรด กรรมกำรบริหำร 

7.  นำยธกฤษณ์ จรัสธนกิจ กรรมกำรบริหำร 

8.  นำยปรำโมทย์ ยิม้ละมยั1/ กรรมกำรบริหำร 

9.  นำงสำวจำรุวรรณ ไชยยนต์2/  กรรมกำรบริหำร 

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 5 เมื่อวนัที ่15 สิงหาคม 2560 ของ CHAYO มีมติ

แต่งตัง้นายปราโมทย์ ย้ิมละมยั ซ่ึงมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เป็นกรรมการบริหารของ CHAYO  

 2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 5 เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 ของ CHAYO มี

มติอนุมติัการลาออกของนางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ จากต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของ

บริษัทและบริษัทย่อยเพือ่ไปประกอบธุรกิจส่วนตวัและมีผลตัง้แต่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 เป็นตน้ไป โดย

คณะกรรมการบริษัทของ CHAYO ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสรร

หาบุคคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของ CHAYO แทนคุณจารุวรรณ ไชยยนต์ ที่ได้

ลาออกไป 

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตำมมติท่ีประชุมหุ้นสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษัท

ด ำเนินกำรเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ จงึเหน็สมควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 3 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นำยชำนนท์ โชติวิจิตร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.  พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธ์  กรรมกำรตรวจสอบ  

3.  นำยธีรณฎัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์   กรรมกำรตรวจสอบ  

 

10.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2560 เม่ือวันท่ี 25 เมษำยน 2560 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษัท

ด ำเนินกำรเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ จงึเหน็สมควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท 6 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นำยธีรณฎัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2.  นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3.  นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4.  นำยเสกสรรข์ รังสยีิรำนนท์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

5.  นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6.  นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

10.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2560 เม่ือวันท่ี 25 เมษำยน 2560 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษัท

ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับมีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี 4 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นำยธีรณฎัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2.  นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

3.  นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

4.  นำงสำวอญัฑิกร พิเชฐกร กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

10.6 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2560 เม่ือวันท่ี 25 เมษำยน 2560 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษัท

ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท 3 

ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดั

บ 
ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธ์  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน 

2.  นำยชำนนท์ โชติวิจิตร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

3.  นำยธีรณฏัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 

10.7 ผู้บริหาร 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560 บริษัทมีผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 เป็นจ ำนวน 8 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ 

รักษำกำร กรรมกำรผู้จดักำร สำยพฒันำธุรกิจ 

2.  นำยกิตต ิตัง้ศรีวงศ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

3.  นำงสำวอญัฑิกร พิเชฐกร กรรมกำรผู้จดักำร สำยบริหำรสินทรัพย์ 

4.  นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรผู้จดักำร สำยบริกำร 
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

5.  นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร สำยบญัชี กำรเงิน 

6.  นำงสำวนฤมล โตประภสัร์ รักษำกำร กรรมกำรผู้จดักำร สำยสนบัสนนุบริหำร 

7.  นำยธเนศ วรรณรัตน์ ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 

8.  นำงสำวเนำวรัตน์ สงัข์กรด ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 (หนงัสือชีช้วน) 

หน้ำ 82 

ตำมท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัท ดงันี ้

สายบริหารสินทรัพย์ สายสนับสนุนบริหาร สายพัฒนาธุรกจิ สายบัญชี การเงนิ สายบริการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษา / ผู้เช่ียวชาญ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 1 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 2 

ฝ่ำยบริกำรลกูค้ำงำนสื่อสำร 

ฝ่ำยบริกำรลกูค้ำสถำบนักำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรหนี ้

ฝ่ำยงำนคดี 

ฝ่ำยกฎหมำยและนิติกรรม 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและ
ธรุกำร 

ฝ่ำยบญัชี 

ฝ่ำยกำรเงิน 

ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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10.8 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2560 ได้มีมติแตง่ตัง้นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ ให้ด ำรง

ต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท โดยมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2560 เป็นต้นมำ 

10.9 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี (“สมุห์บัญชี”) 

นำยธเนศ วรรณรัตน์ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี หรือสมห์ุบญัชีของบริษัท ตัง้แต่ปี 2558 จนถึงปัจจบุนั ทัง้นี ้

สมห์ุบญัชีของบริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยเป็นผู้ ท่ี

ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีในสำขำบริหำรธุรกิจ กำรบญัชี รวมทัง้มีประสบกำรณ์ท ำงำนด้ำนบญัชีเป็นเวลำรวมกนั

ไมน้่อยกวำ่ 3 ปี ภำยในระยะเวลำ 5 ปีลำ่สดุก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

10.10  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

10.10.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

- รายละเอียดการแต่งตัง้และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

รำยละเอียดกำรแต่งตัง้และกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ในปี 2559 

และปี 2560 เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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รำยละเอียดกำรแต่งตัง้และกำรเข้ำประชมุของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ณ 31 ธนัวำคม 2559 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

   จ านวนการเข้าประชุม 

ช่ือ วันที่
แต่งตัง้ 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมกา
รบริษัท 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
พจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกา
รบริหาร 

คณะกรรมกา
รบริหารความ
เส่ียง 

คณะกรรมกา
รก ากับดูแล
กจิการที่ดี 

นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย์ 17/08/58 17/08/58-
31/12/59 

7/8 3/8 - - - - 

นำยชำนนท์ โชติวิจิตร 17/08/58 17/08/58-
31/12/59 

7/81/ 8/8 5/5 - - - 

พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธุ์ 19/11/58 19/11/58-
31/12/59 

7/8 4/8 5/5 - - - 

นำยธีรณฏัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ 17/08/58 17/08/58-
31/12/59 

8/8 8/8 5/5 - 4/4 - 

นำยวิทยำ อินำลำ 19/11/58 19/11/58-
31/12/59 

4/8 - - - - - 

นำงรสพร สขุสมพร 19/11/58 19/11/58-
31/12/59 

8/8 - - - - - 

นำยเสกสรรข์ รังสยีิรำนนท์ 19/11/58 19/11/58-
31/12/59 

8/8 - - 1/13 4/4 - 

นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ 11/03/40 11/03/40-
31/12/59 

8/8 - - 12/13 4/4 1/1 
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   จ านวนการเข้าประชุม 

ช่ือ วันที่
แต่งตัง้ 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมกา
รบริษัท 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
พจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกา
รบริหาร 

คณะกรรมกา
รบริหารความ
เส่ียง 

คณะกรรมกา
รก ากับดูแล
กจิการที่ดี 

นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ 08/04/53 08/04/53-
31/12/59 

7/8 - - 13/13 4/4 1/1 

นำยธกฤษณ์ จรัสธนกิจ 27/11/58 27/11/58-
31/12/59 

- - - 11/13 - - 

หมายเหต:ุ 1/ บริษัทบนัทึกการเข้าประชมุของนายชานนท์ โชติวิจิตรเกินมาเป็นจ านวน 1 ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการโดยงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัการเข้าประชมุครัง้ถดัไป 
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รำยละเอียดกำรแต่งตัง้และกำรเข้ำประชมุของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ณ 31 ธนัวำคม 2560 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

   จ านวนการเข้าประชุม 

ช่ือ วันที่
แต่งตัง้ 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมกา
รบริษัท 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
พจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกา
รบริหาร 

คณะกรรมกา
รบริหารความ
เส่ียง 

คณะกรรมกา
รก ากับดูแล
กจิการที่ดี 

นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย์ 17/08/58 17/08/58-
31/12/60 

7/9 - - - - - 

นำยชำนนท์ โชติวิจิตร 17/08/58 17/08/58-
31/12/60 

8/9 7/7 1/2 - - - 

พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธุ์ 19/11/58 19/11/58-
31/12/60 

9/9 7/7 2/2 - - - 

นำยธีรณฏัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ 17/08/58 17/08/58-
31/12/60 

9/9 7/7 2/2 - 2/2 1/1 

นำยวิทยำ อินำลำ 19/11/58 19/11/58-
31/12/60 

5/9 - - - - - 

นำงรสพร สขุสมพร 19/11/58 19/11/58-
31/12/60 

9/9 - - - - - 

นำยเสกสรรข์ รังสยีิรำนนท์ 19/11/58 19/11/58-
31/12/60 

8/9 - - 12/13 2/2 - 

นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ 11/03/40 11/03/40-
31/12/60 

9/9 - - 13/13 2/2 1/1 
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   จ านวนการเข้าประชุม 

ช่ือ วันที่
แต่งตัง้ 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมกา
รบริษัท 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรมกา
รสรรหาและ
พจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกา
รบริหาร 

คณะกรรมกา
รบริหารความ
เส่ียง 

คณะกรรมกา
รก ากับดูแล
กจิการที่ดี 

นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ 08/04/53 08/04/53-
31/12/60 

8/9 - - 13/13 2/2 1/1 

นำยธกฤษณ์ จรัสธนกิจ 27/11/58 27/11/58-
31/12/60 

- - - 10/13 - - 

นำยปรำโมทย์ ยิม้ละมยั1/ 15/08/60 15/08/60-
31/12/60 

- - - 3/13 - - 

หมายเหต:ุ 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 5 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ของ CHAYO มีมติแต่งตั้งนายปราโมทย์ ย้ิมละมัย ซ่ึงมาจากการสรรหาของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริหารของ CHAYO  

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

คำ่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อยของบริษัทในปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวน 328,000 บำท และ 330,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทส าหรับปี 2559 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จ านวนค่าตอบแทน (บาท) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดแูล

กจิการที่ด ี

รวม 

1. นำยวุฒิศักด์ิ ลำภเจริญ
ทรัพย์ 1/ 

- ประธำนกรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรอิสระ 

35,000 9,000 - - - - 44,000 

2. นำยชำนนท์ โชติวิจิตร 1/ - กรรมกำรบริษัท 
- ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

24,0004/ 40,000 10,000 - - - 74,000 

3. พลอำกำศเอกอำนนท์  
จำรยะพนัธ์ 2/ 

 

- กรรมกำรบริษัท 
- ประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
-  กรรมกำรอิสระ 

21,000 12,000 15,000 - - - 48,000 

4. นำยธีรณัฎฐ์ ตัง้สถำพร
พงษ์ 1/ 

- กรรมกำรบริษัท 24,000 24,000 10,000 - 12,000 - 70,000 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จ านวนค่าตอบแทน (บาท) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดแูล

กจิการที่ด ี

รวม 

- ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

- ประธำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 

5. นำยวิทยำ อินำลำ 2/ - กรรมกำรบริษัท 12,000 - - - - - 12,000 

6. นำงรสพร สขุสมพร 2/ - กรรมกำรบริษัท 24,000 - - - - - 24,000 

7. นำยเสกสรรข์  รังสิยีรำ
นนท์ 2/ 

- กรรมกำรบริษัท 

- กรรมกำรบริหำร 

24,000 - - 2,000 8,000 - 34,000 

8. นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ 3/ - กรรมกำรบริษัท 

- ประธำนกรรมกำรบริหำร 

- - - - - - - 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จ านวนค่าตอบแทน (บาท) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดแูล

กจิการที่ด ี

รวม 

- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

9. นำงสำวสิริพรรณ จันทร์
ทิพย์4/ 

- กรรมกำรบริษัท 

- กรรมกำรบริหำร 

- กรรมกำรผู้ จัดกำรสำย

บริกำร 

- - - - - - - 

10. นำยธกฤษณ์  จรัสธนกิจ - กรรมกำรบริหำร 

 

- - - 22,000 

 

- - 22,000 

 

รวม 164,0004/ 85,000 35,000 24,000 20,000 - 328,000 

หมายเหต:ุ 1/ ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรกโดยมติทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่17 สิงหาคม 2558 
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 2/ ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรกโดยมติทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2558 

 3/ ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก ณ วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมือ่วนัที ่11 มีนาคม 2540 

 4/ บริษัทบนัทึกการเข้าประชมุของนายชานนท์ โชติวิจิตรเกินมาเป็นจ านวน 1 ครั้ง ทัง้นี ้บริษัทไดด้ าเนินการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของนายชานนท์ โชติวิจิตร ส าหรบัการ

เข้าร่วมประชมุในครัง้ถดัไป 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทส าหรับปี 2560 

ชื่อ ต าแหน่ง 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนค่าตอบแทน (บาท) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดแูล

กจิการที่ด ี

รวม 

1. นำยวุฒิศักด์ิ ลำภเจริญ
ทรัพย์ 1/ 

- ประธำนกรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรอิสระ 

35,000 - - - - - 35,000 

2. นำยชำนนท์ โชติวิจิตร 1/ - กรรมกำรบริษัท 
- ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

21,000 35,000 2,000 - - - 58,000 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนค่าตอบแทน (บาท) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดแูล

กจิการที่ด ี

รวม 

3. พลอำกำศเอกอำนนท์  
จำรยะพนัธ์ 2/ 

 

- กรรมกำรบริษัท 
- ประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
-  กรรมกำรอิสระ 

27,000 21,000 6,000 - - - 54,000 

4. นำยธีรณัฎฐ์ ตัง้สถำพร
พงษ์ 1/ 

- กรรมกำรบริษัท 
- ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

- ประธำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 

27,000 21,000 4,000 - 6,000 5,000 63,000 

5. นำยวิทยำ อินำลำ 2/ - กรรมกำรบริษัท 15,000 - - - - - 15,000 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนค่าตอบแทน (บาท) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดแูล

กจิการที่ด ี

รวม 

6. นำงรสพร สขุสมพร 2/ - กรรมกำรบริษัท 27,000 - - - - - 27,000 

7. นำยเสกสรรข์  รังสิยีรำ
นนท์ 2/ 

- กรรมกำรบริษัท 

- กรรมกำรบริหำร 

24,000 - - 24,000 4,000 - 52,000 

8. นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ 3/ - กรรมกำรบริษัท 

- ประธำนกรรมกำรบริหำร 

- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

- - - - - - - 

9. นำงสำวสิริพรรณ จันทร์
ทิพย์4/ 

- กรรมกำรบริษัท 

- กรรมกำรบริหำร 

- - - - - - - 
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ชื่อ ต าแหน่ง 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนค่าตอบแทน (บาท) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดแูล

กจิการที่ด ี

รวม 

- กรรมกำรผู้ จัดกำรสำย

บริกำร 

10. นำยธกฤษณ์  จรัสธนกิจ - กรรมกำรบริหำร - - - 20,000 - - 20,000 

11. นำยปรำโมทย์ ยิม้ละมยั - กรรมกำรบริหำร - - - 6,000 - - 6,000 

รวม 176,000 77,000 12,000 50,000 10,000 5,000 330,000 

หมายเหต:ุ 1/ ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรกโดยมติทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่17 สิงหาคม 2558 

 2/ ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรกโดยมติทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2558 

 3/ ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก ณ วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมือ่วนัที ่11 มีนาคม 2540 
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ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เม่ือวันท่ี 28 เมษำยน 2559 ได้อนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร

บริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ สรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท - - 5,000 3,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ - - 5,000 3,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน - - 3,000 2,000 

คณะกรรมกำรบริหำร - - 3,000 2,000 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง - - 3,000 2,000 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี - - 5,000 3,000 

ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวันท่ี 25 เมษำยน 2560 ได้อนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร

บริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ สรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท - - 5,000 3,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ - - 5,000 3,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน - - 3,000 2,000 

คณะกรรมกำรบริหำร - - 3,000 2,000 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง - - 3,000 2,000 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี - - 5,000 3,000 
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10.10.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทมีค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ของคณะกรรมกำรจ ำนวน 782,000 บำท และ 702,212 บำท ในปี 2559 และปี 2560 

ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  หน่วย: บำท 

กรรมการ 2559 2560 

นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย์ 100,000 100,000 

นำยชำนนท์ โชติวิจิตร 187,000 170,000 

พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธ์ 80,000 80,000 

นำยธีรณฎัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ 80,000 108,112 

นำยวิทยำ อินำลำ 50,000 50,000 

นำงรสพร สขุสมพร 50,000 50,000 

นำยเสกสรรข์ รังสิยีรำนนท์ 185,000 114,100 

นำยธกฤษณ์ จรัสธนกิจ 50,000 30,000 

นำยสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ - - 

นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ - - 

รวม 782,000 702,212 

ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ในปี 2559 ประกอบด้วย โบนัสพิเศษจ ำนวน 540,000 บำท ค่ำหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบัน

วิทยำกำรตลำดทนุ จ ำนวน 107,000 บำท ค่ำหลกัสตูรอบรมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย จ ำนวน 15,000 บำท และค่ำ

หลกัสตูรประกำศนียบตัรชัน้สงูกำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู (ปศส.) จ ำนวน 120,000 บำท รวม

ทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 782,000 บำท ส ำหรับปี 2560 ค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ประกอบด้วย โบนัสพิเศษจ ำนวน 520,000 บำท ค่ำ

หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 90,000 บำท ค่ำหลกัสตูรอบรมกำรบริหำรจดักำรด้ำนควำม
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มัน่คงระดบัสงู จ ำนวน 64,100 บำท และค่ำหลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูสถำบนัวิทยำกำรตลำดทุนจ ำนวน 28,112 บำท รวม

ทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 702,212 บำท 

10.11 บุคลากร 

10.11.1 จ านวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้ 128 คน (ไม่รวมผู้บริหำร) โดยสำมำรถจดักลุ่มพนกังำนตำม

สำยงำนออกเป็น 5 สำยงำน ประกอบด้วย สำยบริหำรสินทรัพย์ สำยบริกำร สำยพฒันำธุรกิจ สำยบญัชี กำรเงิน และสำย

สนบัสนนุบริหำร โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย: คน 
สายงาน 2558 2559 2560 
พนกังำนสำยบริหำรสินทรัพย์    

ฝ่ำยบริหำรหนี ้ 29 27 22 
ฝ่ำยงำนคดี 3 7 12 

รวมพนักงานสายบริหารสินทรัพย์ 32 34 34 
พนกังำนสำยบริกำร    

ฝ่ำยบริกำรงำนลกูค้ำสื่อสำร 80 90 61 
ฝ่ำยบริกำรลกูค้ำสถำบนักำรเงิน 5 9 16 

รวมพนักงานสายบริการ 85 99 77 
พนกังำนสำยพฒันำธุรกิจ    

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 1 1 1 - 
ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 2 - - - 

รวมพนักงานสายพัฒนาธุรกจิ 1 1 - 
พนกังำนสำยบญัชี กำรเงิน    

ฝ่ำยบญัชี 2 2 2 
ฝ่ำยกำรเงิน 2 2 3 
ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ - - - 

รวมพนักงานสายบัญชี การเงนิ 4 4 5 
พนกังำนสำยสนบัสนนุบริหำร    

ฝ่ำยกฎหมำยและนิติกรรม - - - 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 2 2 
ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและธุรกำร 2 4 2 
ฝ่ำยสนบัสนนุบริหำร 5 6 8 
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หน่วย: คน 
สายงาน 2558 2559 2560 
รวมพนักงานสายสนับสนุนบริหาร 9 12 12 

รวม 131 150 128 

10.11.2 ค่าตอบแทนบุคลากร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ประเภทของผลตอบแทน 2558 2559 2560 
คำ่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 9,471,803 14,218,431 13,381,675 
เงินเดือน 7,034,953 10,947,556 10,761,800               
โบนสั 2,436,850 3,270,875 2,619,875               

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ - 209,948 527,590                  
คำ่ตอบแทนอ่ืน (เงินสมทบเข้ำกองทนุประกนัสงัคม) 411,751 263,554 85,330 

รวม 9,883,554 14,691,933 13,994,595 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ประเภทของผลตอบแทน 2558 2559 2560 
คำ่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 4,034,498 15,711,535 20,892,406 
เงินเดือน 4,034,498 14,920,560 19,622,606        
โบนสั - 790,975 1,269,800        

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ - 60,680 310,836           
ค่ำตอบแทนอ่ืน (เช่น เงินสบทบเข้ำกองทุนประกันสงัคม 
และผลประโยชน์พนกังำนอ่ืน ๆ) 

- 604,514 877,712 
 

รวม 4,034,498 16,376,729 22,080,954 
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11. การก ากับดูแลกจิการ 
 
1.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบด้วยหลกักำรและแนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ปฏิบตัิไว้ชดัเจนแล้ว ซึ่งเนือ้หำ
แบง่เป็น 5 หมวด ได้แก่ 

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2. กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

3. บทบำทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

4. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

เนือ้หำในแต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 สว่น คือ (1) ส่วนของหลกักำรเป็นเร่ืองส ำคญัเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีบริษัทจด
ทะเบียนควรปฏิบตัิ (2) ส่วนของแนวปฏิบตัิท่ีดีเป็นกำรให้รำยละเอียดหรือวิธีกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติมเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียน
สำมำรถปฏิบตัิตำมหลกักำรในสว่นแรกได้ 

1.1.1 หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ ถือหุ้นทกุรำยถือเป็นเจ้ำของกิจกำร และได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ตำมสิทธิท่ีจะพงึได้อยำ่งเทำ่เทียมกนั ประกอบด้วย 
สิทธิในกำรซือ้ขำยกำรโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งก ำไร/เงินปันผลตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น สิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรอย่ำง
เพียงพอและทนัเวลำในรูปแบบท่ีเหมำะสมโดยผ่ำนช่องทำงท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เพ่ือใช้ในกำรตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษัทและตนเอง สิทธิในกำรเลือกตัง้และถอดถอนกรรมกำร และให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และสิทธิในกำร
เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

บริษัทมีหน้ำท่ีต้องดแูลกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำย รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย และผู้ ถือหุ้นสถำบนัอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำ
เทียมกนั รวมตลอดจนถงึกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ควำมส ำคญักบักำรสง่เสริมกำรใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2. ระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดกำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

3. สนบัสนนุและเปิดโอกำสให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรศกึษำสำรสนเทศของบริษัทอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

4. มีมำตรกำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทำงมิชอบ 

5. มีช่องทำงท่ีผู้ ถือหุ้นทกุรำยสำมำรถใช้สิทธิในกำรแจ้งปัญหำใด ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนในฐำนะผู้ ถือ
หุ้น ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
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6. สนบัสนนุกำรใช้สิทธิเข้ำร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น โดยในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทมีหน้ำท่ีเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำถงึกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมต ิ

(2) จัดให้มีข้อมูลในแต่ละวำระท่ีจ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรล่วงหน้ำและทันเวลำ 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสำร เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้
ถือหุ้นได้มีเวลำศกึษำข้อมลูประกอบกำรประชมุลว่งหน้ำก่อนได้รับเอกสำรจำกบริษัท 

(3) จดัให้มีระบบกำรลงทะเบียนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(4) สง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย 

(5) จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียง 

(6) เสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 2 คน เพื่อเป็นทำงเลือกของผู้ ถือหุ้นในกำรมอบฉนัทะ 

(7) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสำมำรถเสนอวำระ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรับเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัท รวมทัง้สง่ค ำถำมเก่ียวกบับริษัทท่ีต้องกำรให้ตอบในที่ประชมุลว่งหน้ำ 

(8) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และซกัถำมในท่ีประชมุ 

(9) สนบัสนนุให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส ำคญั 

(10) สนบัสนนุให้กรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรชดุย่อยทกุคนจดัสรรเวลำเพ่ือเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 

1.1.2 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภำยใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำรและ
พนกังำนของบริษัท หรือผู้ มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น เจ้ำหนี ้ลกูค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง ภำครัฐ สงัคม และ ชมุชน เป็นต้น โดยบริษัท
ตระหนกัดีวำ่กำรสนบัสนนุและข้อคิดเหน็จำกผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของ
บริษัท ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียดงักลำ่วได้รับกำรดแูลเป็น
อยำ่งดี นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ค ำนงึถงึสทิธิ ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย ตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงซ่ือสตัย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยำยำมท่ีจะพฒันำกิจกำรให้
เจริญเติบโตก้ำวหน้ำ มีผลประกอบกำรท่ีดี เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนท่ีเหมำะสมให้กับกำรลงทุนของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่ำง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน บริษัทยึดหลกักำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใด ๆ ด้วยควำมโปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรม
ต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เพ่ือประโยชน์สูงสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้บริษัทจะน ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของ
บริษัท ผลประกอบกำร ฐำนะข้อมลูทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำนอ่ืน ๆ โดยสม ่ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมจริง โดย
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยทรำบถงึแนวโน้มในอนำคตของบริษัททัง้ด้ำนบวกและด้ำนลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได้ 
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มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตผุลอยำ่งเพียงพอ และไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืนโดยใช้ข้อมลูของบริษัท ซึง่ยงัไมไ่ด้
เปิดเผยตอ่สำธำรณชน หรือด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบัองค์กร 

 

2. ลกูค้ำ 

บริษัทตระหนกัถึงควำมพงึพอใจของลกูค้ำเป็นส ำคญั จึงได้ก ำหนดนโยบำยคณุภำพไว้ว่ำ เรำจะสร้ำงควำมประทบัใจให้
ลกูค้ำ ด้วยบริกำรท่ีรวดเร็ว เน้นสินค้ำหรือบริกำรท่ีคณุภำพ พร้อมทัง้รักษำภำพลกัษณ์หรือช่ือเสียงให้กบัลกูค้ำโดยจะท ำงำน
ร่วมกบัลกูค้ำเพ่ือช่วยกนัหำทำงออกให้กบัลกูค้ำและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และพฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงคณุภำพของ
กำรบริกำรให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ตอ่ไป 

3. คูค้่ำ และ/หรือ เจ้ำหนี ้

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีทำงธุรกิจกบัคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้ด้วยกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำม
เกือ้หนนุท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย กำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีอ้ย่ำงเสมอภำค โดยค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบตัิตำมพนัธสญัญำอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือบรรลผุล
ประโยชน์ร่วมกนั โดยจะไม่ด ำเนินกำรท่ีเป็นกำรทจุริตในกำรค้ำกบัคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้กรณีท่ีมีข้อมลูว่ำมีกำรด ำเนินกำรท่ีไม่
สจุริตเกิดขึน้ บริษัทต้องเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้เพ่ือหำทำงแก้ปัญหำร่วมกันอย่ำงรวดเร็วและยตุิธรรม 
และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้ำ
และ/หรือเจ้ำหนีท้รำบเพ่ือหำแนวทำงแก้ไข 

4. คูแ่ข่ง 

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกติกำกำรแข่งขนัท่ียตุิธรรม ไม่แสวงหำข้อมลูท่ี
เป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมำะสม โดยจะปฏิบตัิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
ไม่พยำยำมท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริง ไม่ละเมิดควำมลบั หรือ
ลว่งรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีฉ้อฉล 

5. พนกังำน 

บริษัทให้ควำมส ำคญักับพนักงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้องค์กร
บรรลถุึงเปำ้หมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบำยท่ีจะดแูลพนกังำนให้มีคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยมีสภำพกำรจ้ำง
งำนท่ียุติธรรม มีสวัสดิกำรท่ีเหมำะสม มีโอกำสท่ีจะพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ รวมทัง้มีสภำพกำรท ำงำนท่ีปลอดภัยและถูก
สุขอนำมัย โดยจะให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด จัดให้มี
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดี และปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังำน ปฏิบตัิต่อพนกังำนด้วยควำมสภุำพ และให้
ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนษุย์ ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังำน กำรพิจำรณำกำร
แตง่ตัง้และกำรโยกย้ำย รวมทัง้กำรให้รำงวลัและกำรลงโทษ กระท ำด้วยควำมเป็นธรรม โดยค ำนงึถงึควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้เป็นเกณฑ์ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงและ
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สม ่ำเสมอ หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำรงำนของพนักงำนหรือ
คกุคำม และสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำน พนกังำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมตำม
ระบบและกระบวนกำรท่ีก ำหนด บริษัทต้องรับฟ้องข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก พนกังำนทกุระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอ
ภำค 

6. ภำครัฐ 

บริษัทด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตำมครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ไป 

7. ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม โดยให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวกับควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรสร้ำงจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่
พนกังำนทกุระดบัอย่ำงต่อเน่ือง คืนก ำไรส่วนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้ำงสรรค์สงัคม สิ่งแวดล้อม และคณุภำพชีวิตของ
ประชำชน ปฏิบตัิและให้ควำมร่วมมือหรือควบคมุให้มีกำรปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบท่ี
ออกโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูล ให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพฒันำสงัคม ชมุชน และ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถงึมุง่สร้ำงสรรค์และอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

1.1.3 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูในด้ำนกำรเงินและข้อมลูที่ไมใ่ช่ทำงกำร
เงิน และมีหลกัส ำคญัในกำรเปิดเผยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูต่ำง ๆ ท่ีเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสำธำรณชนทัว่ไป ต้องมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลำและ
สอดคล้องกับกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของรำชกำร ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน
ประจ ำปี/รำยไตรมำส และข้อมลูอ่ืน ๆ 

2. ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นช่องทำงท่ีผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และสำธำรณชนทัว่ไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ และมี
ควำมเทำ่เทียมกนัในกำรรับทรำบข้อมลูของบริษัท 

3. ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมลูส ำคญัเก่ียวกับบริษัทให้เป็นปัจจุบนั และท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำร
เปิดเผยข้อมลูอย่ำงสม ่ำเสมอ 

4. ต้องมีหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส รวมถึงก ำหนดหน่วยงำนในกำรรับค ำขอและ
ประสำนงำนกำรให้ข้อมลู และสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่ำงบริษัทกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเครำะห์ รวมถึงหน่วยงำน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยจดัให้มีหน่วยงำนรำยงำนสำรสนเทศภำยในองค์กรมีหน้ำท่ีแจ้งข่ำวสำรของบริษัท 

1.1.4 หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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1. คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีประสบกำรณ์หลำกหลำยในสำขำต่ำง ๆ และมีจ ำนวนกรรมกำรอย่ำง
เพียงพอท่ีจะก ำกับดูแลธุรกิจของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิน 12 คน และอย่ำงน้อยหนึ่งคนมี
ประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงิน โดยมีองค์ประกอบและคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรท่ีเป็นอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และมีจ ำนวน
อยำ่งน้อย 3 คน 

(2) กรรมกำรบริษัททุกคนรวมถึงกรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
กฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลบริษัท ข้อบงัคบัของบริษัทวำ่ด้วยกรรมกำรและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
รวมทัง้มีทกัษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องผ่ำนกระบวนกำร
สรรหำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัทและข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง จะต้องมีควำม
โปร่งใสและชดัเจน สว่นกำรสรรหำกรรมกำรให้ด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำรพิจำรณำจะต้องมี
ประวตัิกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และ
กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหมอี่กได้ 

2. กฎบตัร หรือหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

(1) บริหำรจดักำรและด ำเนินกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ
ของท่ีประชมุคณะกรรมกำรและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 
มีควำมรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเทำ่เทียมกนั 

(2) มีอ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำรของบริษัท จ ำนวนหนึง่ให้เป็นฝ่ำยบริหำรเพ่ือด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งหรือหลำยอย่ำงได้เพ่ือปฏิบตัิงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร รวมทัง้มีอ ำนำจแต่งตัง้ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร รวมทัง้มีอ ำนำจแต่งตัง้และมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรและมีอ ำนำจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงอ ำนำจดงักลำ่วได้ตำมท่ีเหน็สมควร 

(3) พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำร เป็นต้น รวมทัง้มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้ประธำนคณะกรรมกำรชดุย่อย เพ่ือ
สนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น โดยมีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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(4) ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลกำร
บริหำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรชดุย่อย หรือของบคุคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินงำน
ดงักลำ่วให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรได้ให้ไว้ 

(5) พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัินโยบำย ทิศทำง กลยทุธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ โครงกำรลงทนุขนำด
ใหญ่ ของบริษัท ท่ีเสนอโดยฝ่ำยบริหำร และจดัให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัต่ำง  ๆ 
ให้เป็นปัจจบุนั และเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจของบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ 

(6) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งตอ่เน่ือง 

(7) พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนเข้ำร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบกิจกำรอ่ืน ๆ หรือลงทนุในบริษัท
หรือกิจกำรต่ำง ๆ 

(8) ก ำหนดนโยบำยทิศทำงกลยทุธ์ควบคมุดแูลบริหำรงำนของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทในเครือ 

(9) ก ำหนดระเบียบตำ่ง ๆ ของบริษัท 

(10) พิจำรณำและอนุมัติกิจกำรอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญอันเก่ียวกับบริษัทหรือท่ีเห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นก่อน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำรท่ำนใด หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรหรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมประกำศ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และ/หรือ ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีสว่นได้เสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย 
และ/หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกรรมกำรท่ำนนัน้หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำร ไม่มีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำร
ด ำเนินกำรในรำยกำรดงักลำ่ว 

ก. เร่ืองใด ๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องเป็นมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข. เร่ืองใด ๆ ท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำย หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ระบใุห้ต้อง
ได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น อำทิเช่น กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน กำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส ำคัญของบริษัทตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้ำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญั 

ข. กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
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ค. กำรท ำ แก้ไข หรือเลกิสญัญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญั กำรมอบหมำย
ให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรของบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไร
ขำดทนุกนั 

ง. กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

จ. กำรเพิ่มทนุ ลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  

ฉ. กำรควบกิจกำร หรือเลกิบริษัท 

ช. กำรอ่ืนใดท่ีก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ  ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ ให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ดงักลำ่วข้ำงต้น  

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมกำรซึ่งมี
สว่นได้เสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

(11) มีอ ำนำจหน้ำท่ีจดัให้มีรำยงำนข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัท เพ่ือรำยงำนต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้
เสียหรือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่ำงถกูต้องทนักำลและเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำท่ี
รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  รวมทัง้ ผู้
ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษำฝ่ำยต่ำง ๆ ของบริษัท และมีหน้ำท่ีก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกรณีท่ีพบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั 

(12) กรรมกำรอิสระและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรมีควำมพร้อมท่ีจะใช้ดลุยพินิจของตนอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำ
ก ำหนดกลยทุธ์ กำรบริหำรงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรแต่งตัง้กรรมกำร และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินกิจกำร 
ตลอดจนพร้อมท่ีจะคดัค้ำนกำรกระท ำของกรรมกำรอ่ืน ๆ หรือฝ่ำยจดักำรในกรณีท่ีมีควำมเห็นขดัแย้งในเรืองท่ีมี
ผลกระทบตอ่ควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุรำย 

(13) แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท (Company Secretary) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพ่ือให้
ค ำแนะน ำเก่ียวกบักฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องทรำบ ดแูลกำรจดักำรเอกสำรกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอกสำรส ำคญัและกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงประสำนงำนให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท  

(14) จดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทนัเวลำ 
และเทำ่เทียมกนั 

(15) จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้มีกำรดแูลให้มีกระบวนกำรในกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล  
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(16) จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซึง่สำมำรถประเมินติดตำม และบริหำรควำม
เสี่ยงท่ีส ำคญัได้ 

(17) จดัให้มีกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบตัิ  ของ
กรรมกำรและพนกังำน และสนบัสนนุให้มีกำรสื่อสำรไปสูบ่คุลำกรในบริษัทให้ได้รับทรำบยดึถือปฏิบตัิอยำ่งจริงจงั 

(18) จดัให้มีกระบวนกำรท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

(19) จดัให้มีกระบวนกำรท่ีชดัเจนในกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรเม่ือพบหรือมีข้อสงสยั
เก่ียวกบัรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(20) จดัให้มีกำรทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท ให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ 

(21) รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
เป็นประจ ำทกุเดือน และต้องแจ้งให้บริษัท ทรำบโดยมิชกัช้ำ เม่ือมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ก. ตนหรือบุคคลทีมีควำมเก่ียวข้อง มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย 

ข. ตนหรือบคุคลทีมีควำมเก่ียวข้องถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(22) เก็บรักษำข้อมลูภำยในของบริษัท ที่ลว่งรู้จำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี และไมน่ ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืนรวมถึง
งดซือ้ขำยหลักทรัพย์ก่อนกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เดือน และหลังกำรประกำศแจ้งข่ำวงบ
กำรเงินอยำ่งน้อย 3 วนั 

(23) คณะกรรมกำรสำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจด้วยกำรว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำภำยนอก
ด้วยคำ่ใช้จ่ำยของบริษัท 

(24) ปฏิบตัิหน้ำท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจกำรของบริษัทตำมท่ีผู้ ถือหุ้นมอบหมำย 

3. กำรประชมุคณะกรรมกำร 

(1) คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก ำหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และ
อำจมีกำรประชมุวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น 

(2) ในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือกรรมกำรผู้จดักำร จะเป็นผู้ดแูล
ให้ควำมเห็นชอบก ำหนดเชิญประชุม รวมทัง้ก ำหนดวำระกำรประชุม เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ี
จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุไปให้กรรมกำรลว่งหน้ำไม่
น้อยกวำ่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมกำรได้มีเวลำศกึษำมำก่อนลว่งหน้ำ 

(3) ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชมุ ท ำหน้ำท่ีดแูลและจดัสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอ และ
ท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรประชมุ ส ำหรับกรรมกำรท่ีจะอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระในประเด็นท่ีส ำคญั
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โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอยำ่งเป็นธรรม รวมทัง้ให้ฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวข้องน ำเสนอ
ข้อมลูประกอบกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญั 

(4) เลขำนกุำรคณะกรรมกำรท ำหน้ำท่ีในกำรจดบนัทกึและจดัท ำรำยงำนกำรประชมุภำยใน 14 วนั จดัเก็บรำยงำนกำร
ประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ข้อบงัคบัและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ประสำนงำนกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรจดัให้มีคณะกรรมกำรชดุย่อยเพ่ือท ำหน้ำท่ีช่วยศกึษำและกลัน่กรองงำนของคณะกรรมกำรดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตำมมติท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษัทด ำเนินกำร
เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ จงึเหน็สมควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 3 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยชำนนท์ โชติวิจิตร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธ์  กรรมกำรตรวจสอบ  
3. นำยธีรณฎัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ 1/  กรรมกำรตรวจสอบ  
หมายเหต:ุ 1/ กรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ประสบการณ์ใน

การสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักล่าวในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั สามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี ้
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

2554 – 2558 ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารการเงิน บริษัทหลกัทรพัย์ โกลเบล็ก จ ากดั 
2553 - 2554 รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและ

งบประมาณ 
บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นสว่นหนึง่ของคณะกรรมกำร โดยแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 คน และอย่ำง
น้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้ด้ำนบญัชี/กำรเงิน กรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระ โดยมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำม
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีระบไุว้ในกฎ
บตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. กฎบตัร หรือหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(1) สอบทำนให้บริษัท มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผู้สอบ
บญัชีภำยนอกและผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี โดยพิจำรณำงบ
กำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกบัหลกักำรบญัชีวิธีปฏิบตัิทำงบญัชีกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
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กำรด ำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีท่ีส ำคญั รวมถึงเหตผุลของฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบักำรก ำหนด
นโยบำยบญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

(2) วำงแนวทำงและสอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกบัผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษัท และกำรประเมินผลกำรตรวจสอบ
ร่วมกับผู้ สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน ถึงปัญหำหรือข้อจ ำกัดท่ีเกิดขึน้จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน วำง
แผนกำรควบคุมกำรประมวลข้อมลูทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมลูเพ่ือป้องกันกำร
ทจุริตหรือกำรใช้คอมพิวเตอร์ไปในทำงท่ีผิดโดยพนกังำนบริษัท หรือบคุคลภำยนอก และพิจำรณำควำมเป็นอิสระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

(3) สอบทำนกำรด ำเนินกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ตำมข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(4) พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณ
งำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำกำร
ตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

(5) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย รวมทัง้พิจำรณำเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้พิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องและเพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

(6) จัดท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวจะต้องมีข้อมลูครบถ้วนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และจะต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบทัง้นี ้
รำยงำนดงักลำ่วจะต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยำ่งน้อย 

ก. ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของกระบวนกำรจัดท ำและกำรเปิดเผยข้อมูลใน
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ข. ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
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ค. ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี      

จ. ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

ฉ. จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 

ช. ควำมเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎบตัร (Charter) 

ซ. รำยงำนอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

(7) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้มีหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือหน้ำท่ี
อ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำรของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อง
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรทนัทีในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ก. รำยกำรท่ีมีหรืออำจก่อให้มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

ข. ข้อสงสยัหรือสนันิษฐำนว่ำอำจมีกำรทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคมุ
ภำยใน 

ค. ข้อสงสยัว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือข้อก ำหนดใด ๆ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. รำยงำนอ่ืนใดท่ีเหน็วำ่คณะกรรมกำรบริษัท ควรทรำบ 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนและได้มีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ บริหำรแล้วว่ำต้อง
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไว้ร่วมกนัหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉย
ต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักลำ่วโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควรกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ง อำจรำยงำนสิ่งท่ีพบ
ดงักลำ่วต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้วแตก่รณีได้ 

(8) หลงัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชีในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตรวจพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสยั
ว่ำกรรมกำร ผู้จดักำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัท กระท ำควำมผิดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 
305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือมำตรำ 313 ให้คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งต้น ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ ผู้สอบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชี 

(9) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจท่ีจะขอควำมเหน็ท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใดเม่ือเหน็วำ่จ ำเป็นด้วย
คำ่ใช้จ่ำยของบริษัท  

(10) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยบริหำร หรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชมุหรือให้
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง หรือเรียกขอข้อมลูจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของบริษัท ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติมในเร่ืองต่ำง ๆ 
ได้ 

(11) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำอนมุตัิ 

(12) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และ/หรือด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวนกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจของผู้ บริหำร ทบทวนร่วมกับผู้ บริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคัญ ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นต้น ทัง้นี ้อ ำนำจของกรรมกำรตรวจสอบ
ดงักล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงอ ำนำจท่ีท ำให้กรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
สำมำรถลงมติให้ควำมเห็นในรำยกำรท่ีกรรมกำรตรวจสอบท่ำนนัน้หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และ/
หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท และ/หรือ
บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องได้ 

(13) คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริษัทยงัคงมีควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนตอ่บคุคลภำยนอก 

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ตำมมติท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษัทด ำเนินกำร
เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ จงึเหน็สมควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนของบริษัท 3 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธ์  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยชำนนท์ โชติวิจิตร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3. นำยธีรณฏัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 คน โดยมีขอบเขตกำรด ำเนินงำน คือ 
ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท พิจำรณำสรรหำกรรมกำรและ
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กรรมกำรชดุย่อยโดยพิจำรณำบุคคลท่ีเหมำะสมท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเพ่ือ
น ำเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรชดุต่ำง ๆ 

2. กฎบตัร หรือหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

(1) ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสม 

(2) พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยให้มีควำม
เหมำะสมกบักลยทุธ์ของบริษัท และสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(3) พิจำรณำก ำหนดคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำงด้ำนควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญ ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และกำรอทุิศเวลำ 

(4) พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมำเป็นกรรมกำรอิสระให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริษัท โดยมี
คุณสมบัติอย่ำงน้อยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ก ำหนด 

(5) ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่/
ผู้จดักำรใหญ่ ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

(6) พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแตง่ตัง้ตำมควำมเหมำะสม หรือ เม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 

(7) พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร พร้อมทัง้รำยช่ือผู้ ท่ีเหมำะสมท่ีจะได้รับกำร
พิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอและเสนอคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแตง่ตัง้เม่ือมีต ำแหน่งว่ำงลง 

(8) พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทัง้ท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิ นส ำหรับ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ให้สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
โดยเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนั เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป โดยให้มีอ ำนำจพิจำรณำสรรหำกรรมกำรและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนส ำหรับบริษัทยอ่ยด้วย 

(9) พิจำรณำสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้ บริหำรบริษัท ตัง้แต่ระดับกรรมกำรผู้ จัดกำรขึน้ไป รวมทัง้ก ำหนด
หลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ผู้บริหำรของบริษัทดงักลำ่ว  โดยให้มีอ ำนำจพิจำรณำส ำหรับบริษัท
ยอ่ยด้วย 

(10) พิจำรณำเร่ืองค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรปรับขึน้เงินเดือน ผู้บริหำรระดบัสงู ประจ ำปี เงินโบนัสเงินรำงวลัต่ำง ๆ  
โดยให้มีอ ำนำจพิจำรณำส ำหรับบริษัทยอ่ยด้วย 

(11) รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตอ่คณะกรรมกำรบริษัทให้ทรำบอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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(12) ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือ
พิจำรณำเหน็วำ่มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษัทเป็นผู้ รับภำระคำ่ใช้จ่ำย 

(13) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงสม ่ำเสมอ และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

(14) ปฏิบตัิงำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย 

(15) น ำเสนอเร่ืองดงักลำ่วข้ำงต้นในข้อ 1 - 10 ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนดงักลำ่วข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำ
ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
สำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ำนใดท่ำนหนึ่งหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดยคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนจะต้องน ำเสนอเร่ืองดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำตอ่ไป 

 

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ตำมมติท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษัทด ำเนินกำร
เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ จงึเหน็สมควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหำร 8 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยเสกสรรข์ รังสิยีรำนนท์ กรรมกำรบริหำร 
3. นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ กรรมกำรบริหำร 
5. นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ์ กรรมกำรบริหำร 
6. นำงสำวเนำวรัตน์ สงัข์กรด กรรมกำรบริหำร 
7. นำยธกฤษณ์ จรัสธนกิจ กรรมกำรบริหำร 
8. นำยปรำโมทย์ ยิม้ละมยั1/ กรรมกำรบริหำร 
9. นำงสำวจำรุวรรณ ไชยยนต์2/ กรรมกำรบริหำร 
หมายเหต:ุ 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 5 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ของ CHAYO มีมติ

แต่งตัง้นายปราโมทย์ ย้ิมละมยั ซ่ึงมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น
กรรมการบริหารของ CHAYO 
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 2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 5 เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 ของ CHAYO มีมติ
อนมุติัการลาออกของนางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ จากต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร ของบริษัทและ
บริษัทย่อยเพือ่ไปประกอบธุรกิจส่วนตวัและมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2560 เป็นตน้ไป โดยคณะกรรมการ
บริษัทของ CHAYO ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสรรหาบุคคลที่
เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของ CHAYO แทนคณุจารุวรรณ ไชยยนต์ ทีไ่ดล้าออกไป 

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร เป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 8 คน โดย
คณะกรรมกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีให้คณะกรรมกำรบริหำรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร 

2. กฎบตัร หรือหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

(1) มีหน้ำท่ีกลัน่กรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ ำปี งบประมำณค่ำใช้จ่ำยประเภททุน เป้ำหมำยธุรกิจ แผนงำน
โครงกำรตำ่ง ๆ ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

(2) ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย และบริหำรธุรกิจของบริษัทให้บรรลตุำมวตัถุประสงค์  วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นไปตำมกฎหมำย เง่ือนไข กฎระเบียบและข้อบงัคบั
ของบริษัทและหน่วยงำนก ำกบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ด ำเนินกำรเร่ืองตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกำรโดยทัว่ไปของบริษัท พิจำรณำอนมุตัิ และติดตำมกำรด ำเนินกำรในเร่ือง
ต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัคณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เช่น กำรลงทนุซึ่งต้องใช้เงินจ ำนวนมำก กำรออก
ผลติภณัฑ์ใหม ่กำรเข้ำร่วมทนุ กำรให้กู้ ยืมเงินหรือค ำ้ประกนันอกเหนือจำกกำรท ำธุรกิจปกติของบริษัท   

(4) พิจำรณำและให้ควำมเหน็แก่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

(5) พิจำรณำสอบทำน และอนมุตัิรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทนุและกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ภำยใต้
อ ำนำจกำรอนุมัติของฝ่ำยจัดกำรตำมประกำศว่ำด้วยรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน 

(6) ก ำกบัดแูลและบริหำรเงินลงทนุของบริษัทอยำ่งมีประสทิธิภำพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 

(7) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อเร่ืองท่ีต้องผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้น ในกิจกรรมใด ๆ ท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชดุย่อยอ่ืนเป็นผู้ด ำเนินกำรไว้แล้ว 

(8) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคญั ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทัง้ประเด็นส ำคญัต่ำง ๆ ท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทควรได้รับทรำบ 

(9) ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปี 

(10) ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม โดยบริษัทเป็นผู้ รับภำระคำ่ใช้จ่ำย 
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(11) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ
อนมุตัิ 

(12) ปฏิบตัิงำนอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

1.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ตำมมติท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษัทด ำเนินกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรและ
ผู้บริหำร 6 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยธีรณฎัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. นำยเสกสรรข์ รังสิยีรำนนท์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
5. นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6. นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ กรรมกำรผู้จดักำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรสำยบญัชีกำรเงิน และผู้บริหำรของบริษัทท่ีเหมำะสม โดยคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงมีอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีระบไุว้ในกฎบตัร 

2. กฎบตัร หรือหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(1) ก ำหนดนโยบำยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม  ซึ่งต้อง
ควบคมุควำมเสี่ยงประเภทตำ่ง ๆ ท่ีส ำคญั 

(2) ก ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม  โดยให้กำรประเมิน ติดตำม และดูแล
ปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

(3) ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำย ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยท่ีก ำหนด ตลอดจนควบคมุและก ำกบัดแูลในภำพรวมให้บริษัทในกลุม่ธุรกิจ  

(4) ก ำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ พร้อมทัง้ให้ค ำแนะน ำ และให้
ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และแผนจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ของ
บริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
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บริษัท และสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

(5) ก ำหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้
มีประสทิธิผลและมีควำมเพียงพอ สอดคล้องตำมสภำวกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

(6) ให้กำรสนบัสนนุเพ่ือพฒันำกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเคร่ืองมือสนบัสนนุกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ในทกุระดบั
ทัว่ทัง้องค์กรอยำ่งตอ่เน่ือง และมีประสิทธิภำพ รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีกำรปรับปรุง และพฒันำระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กรออยำ่งตอ่เน่ืองและสม ่ำเสมอ 

(7) รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตกุำรณ์ ซึง่อำจ
มีผลกระทบตอ่บริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(8) สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมลู และประสำนงำนเก่ียวกบัควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยในกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

(9) ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นว่ำมี
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษัทเป็นผู้ รับภำระคำ่ใช้จ่ำย 

(10) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

(11) กำรปฏิบตัิงำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

1.2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

ตำมมติท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของบริษัทด ำเนินกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรและ
ผู้บริหำร 4 ทำ่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยธีรณฎัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
2. นำยสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
3. นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
4. นำงสำวอญัฑิกร พิเชฐกร กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

1. กำรสรรหำคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดแนวปฏิบตัิด้ำนกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรดแูลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร และฝ่ำยจดักำร เพ่ือให้
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และมีอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
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2. กฎบตัร หรือหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

(1) ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิในด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีให้มีประสิทธิภำพ เกิดควำมโปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่กบัทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

(2) ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงมี
จรรยำบรรณ และสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเป็นไปตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลกัสำกล 

(3) ท ำงำนร่วมกับฝ่ำยสนับสนุนและบริหำรท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน ( Compliance) โดยยึด
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (The Principles of for Listed Companies 2017: 
Good Corporate Governance) หรือฉบบัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ตำมท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมำเป็นแนวปฏิบตัิ 

(4) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนสำกล และข้อเสนอแนะของฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพ่ือ
ตลำดทนุ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

(5) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท พร้อมควำมเห็น แนวปฏิบัติ และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

(6) คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรจะต้องจดัให้มีกำรประชมุตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยจะต้องมีกำร
ประชมุไมน้่อยกวำ่ 1 ครัง้ตอ่ปี และรำยงำนผลกำรประชมุให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

(7) จัดท ำรำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร แสดงไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

(8) สนบัสนนุให้มีกำรเผยแพร่วฒันธรรมในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ให้เป็นท่ีเข้ำใจของผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบั 
และให้มีผลในกำรปฏิบตัิทัง้ในบริษัทและบริษัทยอ่ย 

(9) สนบัสนนุและให้ค ำปรึกษำแก่บริษัท ในกำรเข้ำรับกำรประเมินหรือกำรจดัอนัดบัด้ำนกำรดแูลกิจกำร ทัง้นี ้เพื่อเป็น
กำรพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งตอ่เน่ือง 

(10) ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรอำจขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำอิสระ เม่ือพิจำรณำเห็นว่ำมี
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษัทเป็นผู้ รับภำระคำ่ใช้จ่ำย 

(11) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำอนมุตัิ 

(12) ปฏิบตัิงำนอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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1.3 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกจิ 

1.3.1 คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2559 ของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ ชโย 
จ ำกัด (“Chayo AMC”) เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของ  Chayo AMC ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ 
คณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน ของบริษัทจ ำนวน 6 ทำ่น ดงันี ้

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน 
2. นำยบญุชยั ประคองขวญัชยั กรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน 
3. นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน 
4. นำงสำวจำรุวรรณ ไชยยนต์1/ กรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน 
5. นำงสำวอญัฑิกร พิเชฐกร กรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน 
6. นำงสำวนฤมล โตประภสัร์ กรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน 
กรรมกำรบริหำรทรัพย์สินท่ีแตง่ตัง้ขึน้ภำยหลงัมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ท่ี 2/2559 
7. นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ์2/ กรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน 
8. นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์3/ กรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน 
หมายเหต:ุ 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 5 เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 ของ CHAYO มีมติ

อนมุติัการลาออกของนางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ จากต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร ของบริษัทและ
บริษัทย่อยเพือ่ไปประกอบธุรกิจส่วนตวัและมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2560 เป็นตน้ไป โดยคณะกรรมการ
บริษัทของ CHAYO ได้มีมติไม่ต้องแต่งตัง้บุคคลใด ๆ มาด ารงต าแหน่งแทนคุณจารุวรรณ ไชยยนต์ ที่ได้
ลาออกไป 

 2/ ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่5/2559 วาระที ่5.2 เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2559 ของ CHAYO 
มีมติแต่งตัง้ นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารทรพัย์สิน 

 3/ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 วาระที่ 6 เมื่อวนัที ่11 สิงหาคม 2559 ของ CHAYO มี
มติแต่งตัง้ นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารทรพัย์สิน 

1. กฎบตัร หรือหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน 

(1) ประเมินคณุภำพหนีท่ี้มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั เพื่อเสนอรำคำซือ้และน ำมำบริหำร ที่บริษัทได้ลงทนุไปให้
เกิดผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

(2) วิเครำะห์และประเมินคณุภำพสนิทรัพย์ท่ีตนมีหน้ำท่ีวิเครำะห์และให้วิเครำะห์มลูค่ำ 3 สว่น คือ 

ก. สว่นเอกสำรสญัญำและข้อมลูงำนคดี 

ข. สว่นลกูหนีแ้ละผู้ค ำ้ประกนั 
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ค. สว่นหลกัประกนั 

(3) วิเครำะห์แล้วให้คะแนนเพ่ือก ำหนดรำคำซือ้ ซึง่มลูค่ำท่ีจะซือ้ต้องไม่ควรเกินมลูค่ำตลำด (ไม่เกินอตัรำร้อยละ 5 ใน
ปัจจุบนั) ของยอดหนีท่ี้ไม่มีหลกัประกนั ส ำหรับหนีท่ี้มีหลกัประกนัให้ดรูำคำประเมิน ท ำเลท่ีตัง้ และ สภำพคล่อง
ของทรัพย์สิน ในกำรก ำหนดรำคำซือ้ 

(4) มีอ ำนำจเชิญบคุคลภำยใน หรือ ภำยนอกองค์กร ที่มีควำมเช่ียวชำญในเฉพำะด้ำนเขำมำให้ควำมเหน็ได้ 

1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (Code of Conduct) 

บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะให้พนกังำนของบริษัททกุคน มีควำมตระหนกัรับผิดชอบกบักำรได้รับควำมไว้วำงใจในกำรประกอบธุรกิจ 
เพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยควำมมัน่คง ยัง่ยืน เป็นท่ีเช่ือถือของลกูค้ำ ผู้ ถือหุ้น และประชำชน
ทัว่ไป จงึได้ก ำหนดกรอบกำรประพฤติปฏิบตัิจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนกังำนตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท 

1. รักษำช่ือเสียงและเกียรติภมูิของบริษัท 

2. ประพฤติตำมกฎระเบียบข้อบงัคบัและวินยัของบริษัท 

3. มีควำมซ่ือสตัย์สจุริต ทุม่เท เสียสละ 

4. มีทศันคติท่ีดีและมีควำมภำคภมูิใจในองค์กร ไมก่ลำ่วร้ำยบริษัทโดยปรำศจำกควำมจริง 

5. แจ้งเหตกุำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบต่อบริษัท และ/หรือ กำรปฏิบตัิโดยมิชอบหรือผิดกฎหมำยต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องใน
เร่ืองดงักลำ่วของบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรปอ้งกนัแก้ไข 

6. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และไมส่ิน้เปลืองสญูเปลำ่ตลอดจนไมใ่ห้เสื่อมเร็วกวำ่ก ำหนด 

7. ปฏิบตัิหน้ำท่ีอยำ่งเตม็ก ำลงัสำมำรถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียร และถกูต้องสมเหตสุมผล โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นส ำคญั 

8. ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลำและใช้เวลำปฏิบตัิงำนให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่ำงเต็มท่ี โดยพนักงำนต้องไม่เป็น
พนกังำนประจ ำ หรือพนกังำนชัว่ครำวของบริษัทอ่ืนท่ีด ำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกันกบับริษัทหรือบริษัทท่ีเป็นคู่แข่ง หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนกบับริษัท 

9. ละเว้นกำรน ำข้อมลู ข่ำวสำร และเทคโนโลยีท่ีเป็นควำมลบัหรืออำจมีผลกระทบกบับริษัทไปเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอก 

10. ไมป่ระกอบกิจกำรหรือลงทนุใด ๆ อนัเป็นกำรแข่งขนั หรือเป็นเหตใุห้เกิดกำรขดัผลประโยชน์กบับริษัท 

11. งดออกเสียงหรือลงมติในกำรประชมุ กรณีท่ีเข้ำข่ำยอนัอำจก่อให้เกิดปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

12. ร่วมกนัรักษำควำมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมคัคีและควำมเป็นน ำ้หนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงำน ร่วมกันท ำงำนและ
แก้ไขปัญหำเป็นทีมท่ีมีประสทิธิภำพกบับริษัท 

13. เอำใจใสแ่ละด ำเนินกำรทกุอยำ่งท่ีรักษำควำมปลอดภยัสภำพแวดล้อมท่ีดีในกำรท ำงำน 
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14. ให้ควำมร่วมมือและปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

15. งดเว้นกำรท ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนบริษัท หำกมีควำมจ ำเป็นต้องท ำงำนอ่ืน งำนนัน้ต้องไมอ่ยูใ่นลกัษณะ ดงันี ้

- กระทบกระเทือนตอ่งำนในหน้ำท่ีของตน 

- ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

- ขดัต่อประโยชน์และระเบียบของบริษัท 

- มีผลเสียถงึภำพพจน์และช่ือเสียงของบริษัท 

- น ำควำมลบัของบริษัทไปใช้หรือน ำไปเปิดเผย 

ลูกค้า 

1. ปฏิบตัิต่อลกูค้ำด้วยควำมสภุำพ ถกูกฎหมำย ให้บริกำรอยำ่งรวดเร็วถกูต้อง และด้วยควำมเสมอภำค 

2. รักษำควำมลบั และข้อมลูของลกูค้ำอยำ่งเคร่งครัด 

3. ประพฤติตนให้เป็นท่ีน่ำเช่ือถือของลกูค้ำ 

4. ละเว้นกำรรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมลูค่ำเกินปกติวิสยัท่ีวิญญชูนจะให้กนัโดยเสน่หำจำกลกูค้ำ หรือผู้ซึ่ง
อำจได้รับผลประโยชน์จำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรให้หรือรับของขวญัและกำรเลีย้งรับรอง 

5. หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบัลกูค้ำ 

ตนเอง 

1. เป็นผู้ มีศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนให้เหมำะสม ละเว้นอบำยมขุและกำรพนนัทกุประเภท 

2. มีสจัจะตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

3. พฒันำควำมรอบรู้และควำมสำมำรถ เพ่ือเพิ่มทกัษะในกำรปฏิบตัิงำนอยูเ่สมอ 

4. ใช้วิชำชีพในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์ ไมแ่สวงหำผลประโยชน์สว่นตวัโดยมิชอบ 

5. งดเว้นกำรใช้ทรัพย์สินอปุกรณ์และปฏิบตัิงำนของบริษัทอยำ่งไมเ่หมำะสม 

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้

กำรด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำใด ๆ ต้องไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมำยใด ๆ มีกำร
ค ำนงึถงึควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่ำ กำรคดัเลือกคูค้่ำต้องท ำอย่ำงยตุิธรรม ทัง้นี ้บริษัท
ถือว่ำคู่ค้ำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรร่วมสร้ำงมลูค่ำให้กบัลกูค้ำ บริษัทยึดมัน่ในสญัญำและถือปฏิบตัิตำมเง่ือนไขท่ีมีเจ้ำหนีเ้ป็น
ส ำคญั ในกำรช ำระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และกำรดแูลหลกัประกนัตำ่ง ๆ 

ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
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1. ให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรท ำงำนซึง่กนัและกนั 

2. ให้ควำมเคำรพ นบัถือผู้บงัคบับญัชำ 

3. ให้ควำมใสใ่จดแูลทกุข์สขุ และมีเมตตำธรรมต่อผู้ใต้บงัคบับญัชำ 

4. ให้ควำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนให้แก่ผู้ ร่วมงำน 

5. หลีกเล่ียงกำรรับของขวญัของก ำนลัอนัมีมลูค่ำสงูจำกผู้ ร่วมงำนและผู้ใต้บงัคบับญัชำ 

6. ไมน่ ำเร่ืองสว่นตวัหรือข้อมลูของผู้ ร่วมงำนไปวิพำกษ์วิจำรณ์ในทำงเสื่อมเสีย 

7. ปฏิบตัิต่อผู้บงัคบับญัชำและเพ่ือนร่วมงำนด้วยควำมสภุำพ มีน ำ้ใจ และมนษุย์สมัพนัธ์อนัดี 

8. ละเว้นกำรน ำผลงำนของผู้ อ่ืน มำเป็นผลงำนของตน 

9. มีทศันคติท่ีดี ไมก่ลำ่วร้ำยตอ่ผู้บงัคบับญัชำและเพ่ือนร่วมงำน โดยปรำศจำกควำมจริงและไมเ่ป็นธรรม 

1.5 หลักการปฏบิัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

1.5.1 หลักในการปฏบิัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

1. จริยธรรมและจรรยำบรรณท่ีก ำหนดในหลกักำรถือเป็นวินัยอย่ำงหนึ่ง จึงเป็นสิ่งท่ีพนักงำนต้องท ำควำมเข้ำใจและถือ
ปฏิบตัิตลอดระยะเวลำที่ปฏิบตัิหน้ำท่ีกบับริษัทอยำ่งเคร่งครัด 

2. บริษัทจะมีหนงัสือแจ้งให้พนกังำนได้รับทรำบและยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยำบรรณ พร้อมทัง้ให้
ผู้บงัคบับญัชำและผู้ดแูลก ำกบักำรปฏิบตัิงำนต้องติดตำมดแูลให้พนกังำนปฏิบตัิโดยเคร่งครัดและจริงจงั กรณีพบว่ำมี
กำรละเมิดฝ่ำฝืนไมป่ฏิบตัิ จะเป็นเร่ืองที่ต้องถกูพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยั 

1.5.2 การดูแลให้พนักงานมีการปฏบัิตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1. จริยธรรมและจรรยำบรรณถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและพนกังำนท่ีจะต้องรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ 
และปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณอยำ่งเคร่งครัด 

2. ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบให้พนกังำนใต้บงัคบับญัชำของตนปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณนี ้
อยำ่งจริงจงั 

3. ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบัต้องเป็นผู้น ำในกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ ตลอดจนสง่เสริมสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนให้พนักงำนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้ำใจว่ำกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและต้อง
ปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด และไมส่ำมำรถอ้ำงได้วำ่ไมท่รำบจริยธรรมและจรรยำบรรณนี ้

4. เม่ือมีข้อสงสยั หรือไม่แน่ใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ ให้ปรึกษำกบัผู้บงัคบับญัชำ หรือฝ่ำยบคุคล 
ซึง่มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

5. เม่ือมีปัญหำกำรตีควำมหรือกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนกังำน 
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(1) กรณีกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรของบริษัทเป็นผู้ มีอ ำนำจวินิจฉยั 

(2) กรณีพนักงำน ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล ฝ่ำยสนับสนุนและบริหำรท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลงำน
ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน(Compliance) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยท่ีพนกังำนผู้นัน้สงักดัอยู่เป็นผู้ มีอ ำนำจวินิจฉัย โดยค ำ
วินิจฉยัดงักลำ่วให้ถือเป็นถงึท่ีสดุ
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
1.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยำบรรณ ตลอดจนมีหลกัธรรมำภิบำลเป็นเคร่ืองก ำกบัให้บริษัทด ำเนินกำรด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริตโปร่งใส ยตุิธรรม และ
ตระหนกัถึงผลกระทบในทำงลบต่อเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
นกัลงทนุ พนกังำน ลกูค้ำ และผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียภำยใต้กรอบจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

วสัิยทัศน์ 

“ เป็นมืออำชีพในกำรบริหำรหนีท่ี้มีหลกัประกนั และไมมี่หลกัประกนั อยำ่งสร้ำงสรรค์ เพ่ือลกูค้ำ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ” 

พันธกจิ 

- บริหำรจดักำรอย่ำงมืออำชีพ ตำมกฎหมำย และพระรำชบญัญตัิกำรทวงถำมหนี ้

- เสริมสร้ำงและรักษำภำพลกัษณ์ของลกูค้ำ และผู้ เก่ียวข้อง 

- ใช้กำรตลำดน ำ ท ำอยำ่งเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนกำรและขัน้ตอน  

- บริหำรจดักำรด้วยระบบคณุธรรม ให้ควำมส ำคญักบัทำงออกของลกูหนี ้

บริษัทมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริต ซึง่ระบแุนวทำงกำรปฏิบตัิต่ำง ๆ ตำมแนวทำง
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรท่ีจดัท ำโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยก ำหนดหลกักำร 8 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีสจุริตและเป็นธรรมตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนั ภำยใต้กฎและระเบียบข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้องโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น 
พนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ นกัลงทนุ เจ้ำหนี ้ชมุชนโดยรอบบริษัท 

1.1.2 การต่อด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ตลอดจนด ำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมไปถึงกำรสง่เสริมอบรมและ
สร้ำงจิตส ำนึกให้พนกังำนตระหนกัถึงกำรทจุริตท่ีเกิดขึน้ 

1.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทก ำหนดกรอบและแนวทำงด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนษุยชน ซึง่เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำนท่ีมนษุยชนต่ำงมีมำแต่เกิดโดยเท่ำ
เทียมตำมกฎหมำย รวมถึงข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกลสิทธิมนุษยชนอย่ำงพียงพอ และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่ำมีถ่ินก ำเนิด 
สัญชำติ เชือ้ชำติเผ่ำพันธุ์  สีผิว ศำสนำ ภำษำ หรือสถำนะทำงสังคมเช่นใด โดยมีกำรส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิเสรีภำพ 
ตลอดจนกำรปฏิบตัิอยำ่งเสมอภำคซึง่เป็นรำกฐำนของกำรบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล 
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1.1.4 การปฏบิัตต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทเช่ือมัน่ว่ำบคุลำกรเป็นหวัใจส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจและกำรพฒันำท่ียัง่ยืน เน่ืองจำกกำรปฏิบตัิงำนในด้ำน
ต่ำง ๆ ของกลุ่มบริษัทจ ำเป็นต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมทัง้ควำมทุ่มเททัง้แรงกำยและแรงใจในกำรท ำงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำย กลุ่มบริษัทจึงใส่ใจต่อคณุภำพชีวิตของพนกังำนโดยจดัให้มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีดี และมีระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม และส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำด้วยกำรจัดกำร
อบรมและเรียนรู้จำกกำรปฏิบตัิงำนจริงตำมควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมของบคุลำกรแต่ละคน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนและสร้ำงโอกำสในควำมเจริญก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบัคณุคำ่ของพนกังำนของ
บริษัท โดยผู้บริหำรจะต้องปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงยตุิธรรม บริหำรงำนโดยไม่มีควำมล ำเอียง สนบัสนนุในกำรสร้ำงศกัยภำพ
ในควำมก้ำวหน้ำ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจในเร่ื อง
จรรยำบรรณในท่ีท ำงำนท่ีต้องพึงปฏิบตัิ และจัดสวสัดิกำรให้อย่ำงเหมำะสมรวมไปถึงกำรรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อยำ่งมีเหตผุล  

1.1.5 ความรับชอบต่อลูกค้าและลูกหนี ้

บริษัทก ำหนดกรอบหลกักำรและแนวทำงกำรรับผิดชอบต่อลกูค้ำและลกูหนีด้้วยกำรพฒันำกำรบริกำรท่ีมีคณุภำพและ
มำตรฐำนจนน ำไปสูค่วำมไว้วำงใจ รวมถึงระบบกำรจดัเก็บข้อมลูที่มีประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ
และลกูหนีท้ัง้ก่อนและหลงักำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรให้ข้อมลูอย่ำงถกูต้องครบถ้วน และเช่ือถือได้เพ่ือประกอบกำรตดัสินใจท ำ
ธุรกรรมองค์กร นอกจำกนัน้ บริษัทยงัมุง่เน้นให้เกิดกำรพฒันำกระบวนกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้เกิดกำรปฏิบตัิงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน นอกจำกนี ้บริษัทยังได้จัดท ำโครงกำรและกิจกรรมในกำรช่วยเหลือลูกค้ำ เช่น โครงกำร
ประนอมหนี ้เป็นต้น 

1.1.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนและถือเป็นธุรกิจหลกัอย่ำงหนึ่งโดยจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรจดักำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด และกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรป้องกนัและแ ก้ไขเม่ือเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัท  

1.1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรมีสว่นร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสงัคม จงึจดัให้มีโครงกำรช่วยเหลือและพฒันำสงัคม
อย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นกิจกรรม สนบัสนนุกำรศกึษำ สร้ำงอำชีพโดยเปิดโอกำสให้ประชำชนท่ีแม้ไม่ได้จบปริญญำหรือแม้แต่
จบมธัยมท่ี 3 ได้มีโอกำสร่วมงำนกบับริษัทโดยไม่มีกำรปิดกัน้โอกำส และสง่เสริมให้คนพึง่ตนเองผ่ำนกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อ
ชมุชนและสงัคม 

1.1.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำนวตักรรมท่ีน ำไปสูก่ำรเพิ่มมำตรฐำนกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ รวมถึงปลกู
จิตส ำนึกให้พนกังำนในองค์กรเป็นผู้ ท่ียอมรับกำรเปลี่ยนแปลงและคิดสร้ำงสรรค์สิ่งใหม ่โดยสำมำรถเช่ือมโยงเปำ้หมำยองค์กร
กบักำรตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำและสงัคมได้อยำ่งสมดลุ 
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1.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

1.2.1 การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

บริษัทตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยไมมี่นโยบำยเสนอเงิน สิง่จงูใจ ของก ำนลั สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใด ๆ 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือผ่ำนบคุคลท่ีสำมแก่ลกูค้ำ คู่ค้ำของบริษัท หน่วยงำนภำยนอกหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเพ่ือให้ได้มำหรือคงไว้ซึ่ง
ประโยชน์หรือควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ รวมทัง้ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินรำงวลัหรือกำรจ่ำยเงินอ่ืนใดเพ่ือเร่งกำรด ำเนินกำรหรือ
อ ำนวยควำมสะดวก ยกเว้นกำรให้กำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจตำมประเพณีนิยม ส่วนลดกำรค้ำ และโครงกำรส่งเสริมกำรขำย
ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ตำมแนวทำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

1.2.2 กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม โดยให้ควำมส ำคัญกบักำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวกับควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรสร้ำงจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่
พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเน่ือง ยกตัวอย่ำงเช่น กำรใช้กระดำษรีไซเคิล เป็นต้น คืนก ำไรส่วนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วน
สร้ำงสรรค์สงัคม สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตของประชำชน ปฏิบตัิและให้ควำมร่วมมือหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบตัิอย่ำง
เคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูล ให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชุมชน
และสงัคม โดยมุง่เน้นให้เกิดกำรพฒันำ สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม มุง่สร้ำงสรรค์ และอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ทัง้นี  ้เ น่ืองจำกบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) รวมถึงเลง็เหน็ควำมส ำคญัของกำรสร้ำงสรรค์สงัคม สิง่แวดล้อม และคณุภำพชีวิตของประชำชน บริษัท
จงึพยำยำมท่ีจะจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมอยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมท่ีบริษัทได้จดัท ำและ
เข้ำร่วมในปี 2559 ถงึปี 2560 ประกอบด้วย 

กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
ล าดับ วันที่ สถานที่ ช่ือโครงการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

1. 16/06/59 โรงเรียนธญับรีุ  
จงัหวดัปทมุธำนี 

พิธีมอบทนุกำรศกึษำ 20,000 บำท - 

2. 17/02/60 สถำนีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ภำคใต้ 

50,000 บำท - 

3. 20/02/60 วดัฟำ้หว่น  
จงัหวดัอ ำนำจเจริญ 

ถวำยโรงทำน 50,000 บำท - 

4. 25/03/60 สถำบนัพลงัจิตตำนภุำพ  
วดัพทุธบชูำ กรุงเทพมหำนคร 

น ำ้ด่ืมเพ่ือประชำชน - บริจำคน ำ้ด่ืม 
200 แพค็ 
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กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
ล าดับ วันที่ สถานที่ ช่ือโครงการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

5. 12/05/60 พระบรมมหำรำชวงั บ ำเพญ็กศุลถวำยพระบรม
ศพฯ 

39,999 บำท - 

6. 12/06/60 โรงเรียนธญับรีุ จงัหวดั
ปทมุธำนี 

พิธีมอบทนุกำรศกึษำ 11,500 บำท - 

7. 08/07/60 วดัพทุธบชูำ 
 กรุงเทพมหำนคร 

โรงทำนวนัอำสำฬหบชูำ - บริจำคน ำ้ด่ืม 
1,000 ขวด และ 
ข้ำวไข่เจียว 
1,000 ฟอง 

8. 30/07/60 โรงเรียนบ้ำนหวัถนน  
จงัหวดัสระบรีุ 

โครงกำรอะมิซ๊ำด ปันไออุน่
สูน้่อง 

- คอมพิวเตอร์ 4 
เคร่ือง และ 

อปุกรณ์กำรกีฬำ 
9. 22/10/60 โรงเรียนบ้ำนค ำกลำง  

จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
มอบทนุกำรศกึษำ  
รวม 35ทนุ 

32,500 บำท - 

10. 04/12/60 โรงเรียนบ้ำนค ำยำ่นำง   
จงัหวดัอ ำนำจเจริญ 

ร่วมมอบผ้ำห่ม เสือ้กนั
หนำว และทนุกำรศกึษำให้
นกัเรียน 

- เสือ้กนัหนำว 
200 ตวั และผ้ำ
หม่ 100 ตวั 

ในปี 2559 บริษัทได้ด ำเนินกิจกรรมพิธีมอบทนุกำรศกึษำจ ำนวน 20,000 บำท และต่อมำใน ปี 2560 บริษัทก็ได้มอบเงิน
จ ำนวน 11,500 บำท เพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียน โรงเรียนธัญบุรี จงัหวดัปทุมธำนี เน่ืองจำกบริษัทต้องกำรส่งเสริม
กำรศึกษำให้แก่เยำวชนของชำติ และสร้ำงแรงจูงใจให้นักเรียนมีควำมตัง้ใจศึกษำเล่ำเรียน เพ่ือท่ีจะเติบโตเป็นบุคลำกรท่ีมี
คณุภำพของประเทศตอ่ไป 

นอกจำกนัน้ บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักับกำรช่วยเหลือเกือ้กูลส ำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยำก เพ่ือให้ผู้ ท่ีไม่มีโอกำสได้รับกำร
ช่วยเหลือและ/หรือผู้ ท่ีประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ ได้มีสภำพควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยในปี 2560 บริษัทได้ร่วม
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัในภำคใต้เป็นจ ำนวนเงิน 50,000 บำท ผ่ำนทำงสถำนีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัหำโอกำสท่ีจะท ำนบุ ำรุงพระพทุธศำสนำซึง่เป็นศำสนำประจ ำชำติอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้บริษัทได้ท ำ
กำรถวำยโรงทำนให้แก่วดัฟ้ำห่วน จังหวดัอ ำนำจเจริญ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกสบำยและเป็นประโยชน์แก่พทุธบริษัท โดย
บริษัทยงัมีกำรบริจำคน ำ้ด่ืมเพ่ือประชำชนอีกจ ำนวน 200 แพ็ค ให้แก่สถำบนัพลงัจิตตำนภุำพ วดัพทุธบชูำ กรุงเทพมหำนคร 
ส ำหรับพระสงฆ์หรือพทุธมำมกะที่มีควำมประสงค์ท่ีจะปฏิบตัิธรรมหรือฝึกสมำธิ  

1.3 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interests) 
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1.3.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นกำรส่วนตัวจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ ของ
บริษัท หรือจำกบคุคลใดอนัเน่ืองจำกกำรท ำงำนในนำมบริษัท 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ ยืมเงิน หรือเร่ียไรเงิน สิ่งของจำกลกูค้ำหรือผู้ท ำธุรกิจกบับริษัท 
เว้นแตเ่ป็นกำรกู้ ยืมเงินจำกธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินในฐำนะของลกูค้ำของธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินดงักลำ่ว 

1.3.2 การประกอบธุรกจิอ่ืนนอกบริษัท 

1. กำรท ำธุรกิจส่วนตวัใด ๆ ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องไม่กระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและเวลำท ำงำน
ของบริษัท 

2. ห้ำมประกอบธุรกิจหรือมีสว่นร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัท ไม่ว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
พนกังำนดงักลำ่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทำงอ้อมก็ตำม 

1.3.3 การท าธุรกจิใด ๆ กับกลุ่มบริษัท 

1. กำรท ำธุรกิจใด ๆ กบับริษัททัง้ในนำมสว่นตวั ครอบครัว หรือในนำมนิติบคุคลใด ๆ ท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
นัน้มีสว่นได้สว่นเสีย จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสียต่อบริษัทก่อนเข้ำท ำรำยกำร 

2. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนท่ีมีส่วนได้เสียเป็นผู้อนมุตัิในกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรหรือกระท ำกำรใด  ๆ ใน
นำมบริษัท 

3. ผู้ท ำรำยกำรในนำมบริษัทมีหน้ำท่ีต้องตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของคู่ค้ำว่ำเก่ียวข้องกับกรรมกำร ผู้ บริหำร และ
พนักงำนหรือไม่ ก่อนท ำรำยกำรเพ่ือป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด  ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยำมของ
ควำมสมัพนัธ์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัของคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.3.4 การรับของขวัญและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกจิ 

1. กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน พึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญทัง้ท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจำกคู่ค้ำหรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกำลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมลูค่ำไม่เกิน 3,000 บำท ในกรณีท่ีมีเหตุ
จ ำเป็นต้องรับของขวญัหรือทรัพย์สินอ่ืนใดในมลูค่ำท่ีสงูกว่ำ 3,000 บำท ให้รำยงำนผู้บงัคบับญัชำเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมควำมเหมำะสม 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน สำมำรถรับกำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจได้ เพ่ือประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึง
หลีกเลี่ยงกำรรับกำรเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกวำ่เหตคุวำมสมัพนัธ์ปกติจำกบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทหรือจะ
เป็นคูค้่ำในอนำคต 

1.3.5 การเดนิทางไปสัมมนา ดูงานทัศนะศกึษา 
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1. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน สำมำรถรับเชิญไปดงูำน สมัมนำและทศันะศกึษำ ซึง่คูค้่ำซึง่เป็นผู้ มีสว่นได้เสีย เป็นผู้
ออกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงให้ได้ ทัง้นี ้เฉพำะเพ่ือประโยชน์ในทำงธุรกิจ และต้องผ่ำนกำรอนมุตัิจำกผู้บงัคบับญัชำท่ีมี
อ ำนำจเทำ่นัน้ แตห้่ำมรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกคูค้่ำ 

1.3.6 การให้ของขวัญและการเลีย้งรับรอง 

1. ในบำงสถำนกำรณ์ ผู้ อ่ืนอำจมองว่ำกำรให้ของขวญัและกำรเลีย้งรับรองนัน้เป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือในกรณีท่ี
ร้ำยแรงกว่ำนัน้คือถือเป็นกำรให้สินบน หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ อ่ืนอำจมองได้ว่ำของขวญัหรือกำรเลีย้งรับรองนัน้
เป็นกำรกระท ำเพ่ือหวงัผลตอบแทนทำงธุรกิจจำกรัฐบำลหรือเพ่ือผลประโยชน์ใด ๆ จำกรัฐบำล กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนจะต้องไม่ให้ของขวญัหรือจัดให้มีกำรเลีย้งรับรองนัน้ แต่ทัง้นี  ้อำจมีกำรเสนอของขวญัและกำรเลีย้ง
รับรองท่ีเหมำะสมให้แก่ลกูค้ำโดยบคุคลท่ีได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรเทำ่นัน้ 

2. ในบำงธุรกิจ นิติบคุคลและภมูิภำคของบริษัทมีกระบวนกำรเก่ียวกบัเร่ืองนีซ้ึง่อำจมีกำรตัง้ข้อจ ำกดัท่ีเข้มงวดมำกกว่ำ 
และ/หรือ ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนหรือกำรอนมุตัิเพิ่มเติม 

1.3.7 การบริจาคเพื่อการกุศล 

1. บริษัทมุ่งต่อกำรเป็นพลเมืองในฐำนะบริษัทท่ีดีและแสดงบทบำทอย่ำงเข้มแข็งในกำรให้กำรสนับสนุนในชุมชนซึ่ง
บริษัทประกอบธุรกิจ รวมไปถึงกำรบริจำคต่ำง ๆ ซึง่บริษัทเป็นผู้ให้ทนุจะช่วยสนบัสนนุวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรกศุลของ
บริษัท และจะจัดสรรผ่ำนสถำบันกำรกุศลท่ีหลำกหลำยเพ่ือป้องกันกำรเข้ำไปเก่ียวข้องกับองค์กรกำรกุศลท่ีไม่
เหมำะสม (เช่น องค์กรท่ีสนับสนุนโดยผู้ก่อกำรร้ำยและกิจกรรมกำรฟอกเงิน กลฉ้อฉลหรืออำชญำกรรมอ่ืน) ทัง้นี ้
พนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (Anti Money Laundering: 
AML) 

2. กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลจะต้องไมเ่ป็นกำรให้จำกบริษัท หรือเป็นกำรร้องขอจำกพนกังำน ลกูค้ำ ผู้ให้บริกำร เจ้ำหน้ำท่ี
รัฐ หรือหุ้นส่วนทำงธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเง่ือนไขหรือเพ่ือครอบง ำกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ (หรือปรำศจำกผลประโยชน์
ตำ่งตอบแทน) หรือกระท ำขึน้เพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลใด ๆ 

3. กำรให้เงินบริจำคแก่องค์กรกำรกุศลต่ำง ๆ ควรเป็นควำมลับ โดยเกิดจำกควำมสมัครใจอย่ำงแท้จริง และไม่มี
ผลกระทบตอ่กำรจ้ำงงำนหรือกำรตดัสินใจให้กำรชดเชยหรือตอบแทน และจะต้องสอดคล้องกบันโยบำยของบริษัท 

1.3.8 กจิกรรมทางการเมืองและการให้เงนิสนับสนุนทางการเมือง 

1. ในฐำนะพลเมืองคนหนึ่ง พนกังำนอำจมีควำมสนใจในกระบวนกำรทำงกำรเมืองหรือกำรโน้มน้ำวจิตใจหรือกำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์กบัเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ อย่ำงไรก็ตำม กำรมีสว่นร่วมในกระบวนกำรท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนกำรทำงกำรเมืองใน
ระดบัต่ำง ๆ ทัง้ในระดบันำนำชำติ ระดบัชำติ หรือระดบัท้องถ่ินอำจเกิดควำมพวัพนัและควำมรับผิดทำงกฎหมำย
ส ำหรับบริษัทได้ ซึ่งเป็นเร่ืองทีอำจเกิดขึน้ได้แม้ว่ำจะเป็นสิ่งท่ีพนกังำนท ำด้วยตนเองโดยไม่ได้เป็นตวัแทนของบริษัท 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีพืน้ฐำนกำรท ำงำนท่ีถูกต้องรวมไปถึงนโยบำยของบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำรเมือง ทัง้นี ้มี
กฎหมำยหลำยฉบบัท่ีก ำกบัดแูลกิจกรรมทำงกำรเมืองของบริษัท รวมทัง้พนกังำนและตวัแทนของบริษัท ดงันัน้ กำรท่ี
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พนกังำนด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองใด ๆ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุำตอำจสง่ผลให้เกิดกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กำรลงโทษทำงแพ่ง 
หรือทำงอำญำ กำรห้ำมด ำเนินธุรกิจ และ/หรือ ควำมเสี่ยงตอ่กำรเสียช่ือเสียงส ำหรับบริษัท  

1.3.9 การท าธุรกจิภายนอก 

เม่ือพนักงำนของบริษัทท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลำด
หลกัทรัพย์และมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสวงผลก ำไรท่ีอยู่ในประเทศหรือเขตกำรปกครองใด ๆ ย่อมเกิดควำมเสี่ยงในเร่ืองควำม
รับผิดชอบของพนกังำนผู้นัน้ในฐำนะกรรมกำร รวมทัง้ควำมเสี่ยงว่ำพนกังำนผู้นัน้จะต้องใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรเข้ำร่วมใน
กิจกำรของบริษัทแห่งนัน้ด้วย ด้วยเหตนีุจ้ึงอำจเป็นอปุสรรคต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของพนกังำนผู้ ในนัน้ใน
กำรท ำงำนให้กบับริษัท ทัง้นี ้บริษัทไมส่นบัสนนุอยำ่งยิ่งท่ีจะให้พนกังำนประจ ำแสวงหำหรือยอมรับต ำแหน่งกรรมกำรภำยนอก
บริษัทในบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพย์และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสวงผลก ำไร 

พนกังำนทกุคนของบริษัทต้องเปิดเผยให้ทรำบและขอรับค ำอนมุตัิท่ีจ ำเป็นลว่งหน้ำก่อนท่ีจะเข้ำร่วมในกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ำแหน่งกรรมกำรและสมำชิกในคณะกรรมกำรของบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพย์และมีวตัถปุระสงค์โดย
แสวงผลก ำไร 

2. ต ำแหน่งกรรมกำรและสมำชิกในคณะกรรมกำรของบริษัทเอกชนและมีวตัถปุระสงค์โดยแสวงผลก ำไร 

3. ต ำแหน่งกรรมกำรและสมำชิกในคณะกรรมกำรขององค์กรท่ีไม่ แสวงผลก ำไรซึ่งท ำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรท ำงำนของคณะกรรมกำร บริหำรกำรตรวจสอบ กำรเงิน หรือกำร
ลงทนุ 

4. ลงสมัครรับเลือกตัง้ ยอมรับต ำแหน่งในหน่วยงำนรัฐบำล หรือมีควำมสัมพันธ์แบบอ่ืนกับหน่วยงำนของรัฐหรือ
หน่วยงำนกึง่รัฐ 

5. กำรท ำธุรกิจภำยนอกอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีไม่หวงัผลก ำไร หำกก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเกิดขึน้จริง หรือท่ี
เข้ำใจวำ่อำจเกิดขึน้ได้หรือดเูหมือนวำ่จะเกิดขึน้ 

1.3.10 การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณอย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือกระท ำ
กำรใด ๆ ท่ีขัดต่อจรรยำบรรณ บริษัทจะพิจำรณำลงโทษตำมลกัษณะแห่งควำมผิดตำมควรแก่กรณีให้เป็นไปตำม
ระเบียบกำรบริหำรงำนบคุคล 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนมีหน้ำท่ีลงนำมรับทรำบจรรยำบรรณนี ้เม่ือเข้ำเป็นพนกังำนและเม่ือมีกำร
เปลี่ยนแปลง 

3. ผู้บริหำรและผู้บงัคบับญัชำต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ และมีหน้ำท่ีในกำรสอดสอ่งดแูลและ
สง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชำปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณที่ก ำหนด 
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4. กำรขอยกเว้นกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณนีใ้ห้แก่ผู้บริหำรและกรรมกำร จะต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 

1.3.11 การรายงานประเดน็ด้านจริยธรรมและการรับเร่ืองร้องเรียน 

1. ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน (Hot Line) 

กรณีพบเห็นกำรกระท ำท่ีสงสยัว่ำฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ หรือพบเห็นกำรกระท ำผิด กำร
กระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบับริษัท โดยคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท จะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เพ่ือให้มีควำมยุติธรรมโดยรวดเร็วท่ีสุด โดยพนักงำน สำมำรถสอบถำมข้อสงสัย หรือ
รำยงำนต่อผู้ ท่ี รับผิดชอบ และ/หรือ สำมำรถกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท โดยข้อมลูจะถกูปิดเป็นควำมลบั โดยมีช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้บงัคบับญัชำของพนกังำนโดยตรง 

(2) ฝ่ำยบคุคลท่ีเบอร์ติดต่อ 02-004-5555  

(3) กรอกข้อมลูในเวบ็ไซต์ของบริษัท http:// www.chayo555.com/ หรืออีเมล์ center@chayo555.com 

2. กำรด ำเนินกำรเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน 

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกบักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ
เพ่ือพิจำรณำขัน้ตอน และวิธีกำรจดักำรท่ีเหมำะสมในแต่ละเร่ืองเพ่ือน ำเสนอมำตรกำรด ำเนินกำรระงบักำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ
ตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ รวมถึงกำรบรรเทำควำมเสียหำยให้กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบและรำยงำนผลให้ผู้ ร้องเรียนทรำบ 
(กรณีเปิดเผยช่ือ) 

3. มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

(1) ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริง สำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ อย่ำงไร
ก็ตำม หำกมีกำรเปิดเผยตนเอง บริษัทจะสำมำรถติดต่อและรำยงำนผลได้ 

(2) ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนต้องเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็นแก่ผู้ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ
เทำ่นัน้ 

(3) บริษัทห้ำมมิให้มีกำรตอบโต้ต่อผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเด็ดขำด 
กำรตอบโต้จะเป็นเหตใุห้มีกำรลงโทษทำงวินยัสงูสดุ ซึง่อำจรวมถงึกำรเลิกจ้ำง
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริ ษัทตระหนักถึ งควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในท่ี ดี  เ น่ื องจำกบริ ษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร  
เพ่ือสนบัสนนุกำรเติบโตในอนำคต บริษัทจงึได้ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำกล (COSO 2013) มำใช้เป็นบรรทดั
ฐำนพร้อมทัง้มีกำรปรับให้เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมของบริษัท และมีกำรแตง่ตัง้บคุคลภำยนอกเข้ำมำช่วยในกำรสอบทำนกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท โดยเร่ิมปฏิบัติงำนเม่ือวันท่ี 1 กันยำยน 2558 เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในของบริษัทมีควำม
เพียงพอและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยใน  
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือติดตำมให้กำรควบคมุภำยในด้ำนตำ่ง ๆ มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนิน
ธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ซึง่รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกร กำรดแูลรักษำทรัพย์สิน กำรปอ้งกนัหรือลด
ควำมเสี่ยง กำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้ และจัดให้มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถกูต้องเช่ือถือได้ ตลอดจนกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระทัง้ 3 ทำ่นเข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุ
ภำยในพร้อมทัง้เอกสำรประกอบ รวมถงึซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทเพ่ือพิจำรณำกำร
ควบคมุภำยในของบริษัทในด้ำนตำ่ง ๆ ดงันี ้
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคมุภำยในองค์กร (Control Environment) 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  

3. กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู (Information & Communication) 

5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นวำ่ บริษัทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ และมี
บคุลำกรอยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมกำรควบคมุภำยในได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

ทัง้นี ้บริษัทได้แสดงรำยละเอียดกำรประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคมุภำยในไว้ในแบบประเมิน 
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ตำมเอกสำรแนบ เร่ือง แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุ
ภำยใน 
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13.2 ความเหน็เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบภายในและผลการตดิตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

เน่ืองด้วยแผนงำนของบริษัทท่ีจะเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ บริษัทจงึแตง่ตัง้บริษัท เคพีเอส ออดิท 
จ ำกดั (“KPS”) เป็นท่ีปรึกษำประเมินกำรควบคมุภำยใน เพ่ือประเมินภำพรวมของกำรควบคมุภำยในของบริษัท และ
กระบวนกำรหลกัท่ีมีอยู ่รวมทัง้ให้ค ำแนะน ำกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยในให้เหมำะสม เพ่ือให้กำรควบคมุภำยในของบริษัท
เป็นไปตำมหลกักำรควบคมุภำยในที่ดี โดย KPS รับผิดชอบท ำกำรประเมินและสอบทำนกำรควบคมุภำยในของบริษัท รวมถึง
ติดตำมกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยในที่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว ทัง้นี ้KPS เร่ิมปฏิบตัิงำนตัง้แตเ่ดือนตลุำคม 2558 โดยท ำกำร
ประเมินและตรวจสอบกำรควบคมุภำยในทกุระบบ ประเมินควำมเสี่ยงและจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในรำยปี ด ำเนินกำร
ตรวจสอบ ตลอดจนติดตำมผลกำรปรับปรุงระบบ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งตอ่เน่ือง โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือกำรประเมินประสทิธิภำพและควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในที่มีอยูใ่นปัจจบุนั กำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ควำมเหมำะสมและเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทได้มีกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในมำแล้วทัง้สิน้ 12 ฉบบั ประกอบด้วย รำยงำนผลกำรตรวจสอบปกติ 11 
ฉบบั และ รำยงำนผลกำรตรวจสอบ (Special Audit) 1 ฉบบั  

ทัง้นี ้ผู้ตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรสอบทำนเหตกุำรณ์และรำยกำรทัง้หมดของบริษัทวำ่สอดคล้องกบักรอบแนวทำง
ระบบกำรควบคมุภำยในตำมแนวคิด Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 2013 ซึง่ประกอบด้วย (1) 
สภำพแวดล้อมกำรควบคมุภำยในองค์กร (Control Environment) (2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) (3) กำร
ควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) (4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู (Information & Communication) และ 
(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)  

นอกจำกนี ้ผู้ตรวจสอบภำยในยงัท ำกำรตรวจสอบระบบตำ่ง ๆ ของบริษัทรวมทัง้สิน้ 10 ระบบ ประกอบด้วย (1) 
กระบวนกำรติดตำมหนี ้(2) กระบวนกำรกำรบริหำรหนี ้(3) ระบบศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ (Call Center) (4) ระบบบริหำร
จดักำรข้อมลูลกูหนี ้(5) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information  Technology) (6) ระบบบญัชีกำรเงิน (7) ระบบจดัซือ้จดั
จ้ำง (8) ระบบบริหำรบคุลำกรและทรัพยำกรมนษุย์ (9) ระบบก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ (Compliance) (10) ระบบ
ฝ่ำยกฎหมำย โดยรำยละเอียดควำมส ำคญัของแตล่ะระบบงำนแสดงดงัตอ่ไปนี ้
ล าดับ ระบบที่ได้รับการตรวจสอบ ความส าคัญ 

1.  กระบวนกำรติดตำมหนี ้ ธุรกิจเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนีเ้ป็น 1 ใน 3 ของธุรกิจหลกัท่ี
บริษัทด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจบุนั ดงันัน้ กำรท่ีบริษัทมีกระบวนกำร
ติดตำมหนีท่ี้มีประสทิธิภำพรวมถึงกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอจงึเป็น
สิ่งส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท 

2.  กระบวนกำรกำรบริหำรหนี ้ ธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพเป็นธุรกิจท่ีสร้ำงรำยได้
หลกัให้กบับริษัท และเป็น 1 ใน 3 ธุรกิจหลกัท่ีบริษัทด ำเนินกำรอยูใ่น
ปัจจบุนั ดงันัน้ กำรท่ีบริษัทมีกระบวนกำรบริหำรหนีท่ี้มีประสทิธิภำพ
รวมถึงกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอจงึเป็นสิ่งส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ
โดยรวมของบริษัท 
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ล าดับ ระบบที่ได้รับการตรวจสอบ ความส าคัญ 
3.  ระบบศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ  

(Call Center) 
ธุรกิจบริกำรศนูย์ข้อมลู (Call Center) เป็นอีก 1 ใน 3 ธุรกิจหลกัของ
บริษัทท่ีได้เร่ิมด ำเนินกำรตัง้แต่เดือนสงิหำคมของปี 2559 นอกจำกนี ้
กำรด ำเนินธุรกิจกำรติดตำมทวงถำมหนีข้องบริษัทก็มีควำมจ ำเป็นท่ี
จะต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์ ดงันัน้ กำรท่ีบริษัทมีระบบกำร
ท ำงำนที่มีประสิทธิภำพรวมถึงกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอจงึเป็นสิ่ง
ส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท 

4.  ระบบบริหำรจดักำรข้อมลูลกูหนี ้ เน่ืองจำกบริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัด
หนีแ้ละธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ดงันัน้ ปัจจยัหลกั
ท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบับริษัท คือ กำรจดัเก็บหนีจ้ำกลกูหนี ้ทัง้นี ้
กำรท่ีบริษัทมีระบบบริหำรจดักำรข้อมลูลกูหนีท่ี้มีประสทิธิภำพจะ
สำมำรถท ำให้บริษัทมีฐำนข้อมลูท่ีถกูต้อง และ สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ทัง้ด้ำนกำรบริหำร หรือ วำงกลยทุธ์ในกำรจดัเก็บหรือ
บริหำรหนีไ้ด้ดียิ่งขึน้ ดงันัน้ กำรท่ีบริษัทมีระบบบริหำรจดักำรข้อมลู
ลกูหนีท่ี้มีกำรควบคมุภำยในเพียงพอจงึเป็นสิ่งส ำคญัตอ่กำรด ำเนิน
ธุรกิจโดยรวมของบริษัท 

5.  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Information Technology) 

เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทต้องใช้กำรพึง่พำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Information Technology) เป็นสิ่งส ำคญั รวมทัง้กำร
จดัเก็บข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของลกูหนี ้หรือ ผู้วำ่จ้ำง เป็นสิ่งท่ีส ำคญั
มำกในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ กำรท่ีบริษัทมีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Information Technology) ท่ีมีประสิทธิภำพและกำร
ควบคมุภำยในที่เพียงพอจงึมีควำมจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจโดยรวม
ของบริษัท 

6.  ระบบบญัชีกำรเงิน ระบบบญัชีกำรเงินเป็นระบบสนบัสนนุธุรกิจท่ีส ำคญัของทกุบริษัทท่ี
ช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงิน และข้อมลูทำงกำรเงินตำ่ง ๆ มีควำม
น่ำเช่ือถือ นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยสำมำรถน ำ
ข้อมลูทำงกำรเงินดงักลำ่วไปใช้ได้อยำ่งมีควำมเช่ือมัน่ ดงันัน้ ระบบ
บญัชีกำรเงินจงึต้องมีระบบควบคมุภำยในที่เพียงพอ 

7.  ระบบจดัซือ้จดัจ้ำง บริษัทมีกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของระบบจดัซือ้จดัจ้ำง 
เน่ืองจำกบริษัทต้องมีควำมโปร่งใส และกำรด ำเนินงำนที่ตรวจสอบได้
เพ่ือเตรียมตวัส ำหรับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
รวมทัง้เป็นกำรปอ้งกนัโอกำสกำรเกิดกำรทจุริตภำยในองค์กร 
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ล าดับ ระบบที่ได้รับการตรวจสอบ ความส าคัญ 
8.  ระบบบริหำรบคุลำกรและทรัพยำกร

มนษุย์ 
เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทต้องอำศยัควำมน่ำเช่ือถือ รวมถึง
ต้องระมดัระวงัในกำรด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมหนีจ้ำกลกูหนี ้ดงันัน้ 
ระบบกำรอบรมและกำรฝึกฝนพนกังำนจงึต้องมีกำรตรวจสอบให้มี
ประสทิธิภำพท่ีเพียงพอ นอกจำกนี ้ผู้บริหำรและพนกังำนล้วนเป็น
ปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ ดงันัน้ บริษัทจงึ
ต้องมีกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของระบบบริหำรบคุลำกรและ
ทรัพยำกรมนษุย์ให้มีประสทิธิภำพและควำมโปร่งใสเพียงพอ 

9.  ระบบก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำม
กฎระเบียบ (Compliance) 

ระบบก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ (Compliance) เป็นอีก
ระบบงำนท่ีมีควำมส ำคญัเน่ืองจำกบริษัทต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ
และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทจงึต้องมีกำร
ตรวจสอบระบบกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ (Compliance) ให้มีระบบ
ควบคมุภำยในที่เพียงพอ 

10.  ฝ่ำยกฎหมำย เน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีควำมเก่ียวข้องกบักำรใช้ควำมรู้ 
และกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจหลกั เช่น กำร
ติดตำมทวงถำมหนี ้กำรบงัคบัคดี หรือ กำรท ำนิติกรรมสญัญำต่ำง ๆ 
ดงันัน้ กำรท่ีฝ่ำยกฎหมำยมีกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอและมี
ประสทิธิภำพจะช่วยท ำให้บริษัทด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ
มำกขึน้ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจและจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ 3 ประเภทธุรกิจ ซึง่ประกอบด้วย ธุรกิจ
เจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้ธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ และธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ ซึง่ระบุ
ข้อมลูไว้ในสว่นท่ี 2.2.2 ผู้ตรวจสอบภำยในได้เร่ิมท ำกำรสอบทำนระบบตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจทัง้ 3 ประเภท 
ตัง้แตร่ะบบกำรปฏิบตัิงำนไปจนถงึระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) และ ระบบบญัชีกำรเงิน โดยเร่ิม
สอบทำนตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมำ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสมและสร้ำงควำมเช่ือมัน่วำ่ระบบ
บริหำรจดักำรมีประสทิธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุให้บริษัท มีควำมพร้อมในกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดระบบและช่วงระยะเวลำท่ีท ำกำรเข้ำตรวจสอบ ดงันี ้
รายงาน
ฉบับที่ 

ช่วงระยะเวลาการ
ตรวจสอบ 

ช่วงที่ออก
รายงาน 

ระบบที่ท าการตรวจ 

1. 14 – 28 ตลุำคม 2558 ตลุำคม 2558 (1) สภำพแวดล้อมกำรควบคมุภำยในองค์กร 
(2) กำรประเมินควำมเสี่ยง 
(3) กำรสอบทำนระบบควบคมุภำยในเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียว

โยงกนั 
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รายงาน
ฉบับที่ 

ช่วงระยะเวลาการ
ตรวจสอบ 

ช่วงที่ออก
รายงาน 

ระบบที่ท าการตรวจ 

2. 8 ธนัวำคม 2558 –       
7 มกรำคม 5559 

มกรำคม 2559 (1) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน 
(2) ระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ และระบบกำรควบคุม

เอกสำร  
(3) ระบบกำรติดตำม 

3. 2 – 17 กมุภำพนัธ์ 2559 กมุภำพนัธ์ 2559 (1) ระบบบริหำรจดักำรหนี ้
(2) ระบบบริกำรตำมหนี ้
(3) ระบบบริหำรจดักำรสำรสนเทศ 
(4) ระบบทัว่ไป (บญัชีกำรเงิน) 
(5) ระบบเงินสดยอ่ย 
(6) ระบบบญัชีคำ่ใช้จ่ำยทัว่ไป 
(7) ระบบกำรจดัซือ้และเจ้ำหนี ้

4. 7 – 11 พฤษภำคม 2559 พฤษภำคม 2559 (1) ระบบบริหำรจดักำรหนี ้
(2) ระบบบริหำรจดักำรสำรสนเทศ 
(3) ระบบทัว่ไป (บญัชีกำรเงิน) 
(4) ระบบสนิทรัพย์ถำวร 
(5) ระบบกำรจดัซือ้และบริกำร 
(6) ระบบบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ 
(7) ระบบกำรปฏิบตัิตำมระเบียบภำครัฐ 

5. 21 กรกฎำคม –            
5 สิงหำคม 2559 

สิงหำคม 2559 (1) ระบบบริหำรทรัพยำกรมนษุย์  
(2) ระบบควบคมุงำนคดี 

6. 2 พฤศจิกำยน –           
9 ธนัวำคม 2559 

ธนัวำคม 2559 (1) ระบบบริกำรตำมหนี ้
(2) ระบบบริหำรจดักำรหนี ้
(3) ระบบศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ 

7. 28 มกรำคม –            
21 กมุภำพนัธ์ 2560 

กมุภำพนัธ์ 2560 (1) ระบบกำรจดัซือ้และบริกำร 
(2) ระบบบญัชีทัว่ไป 
(3) ระบบเจ้ำหนี ้
(4) ระบบเงินสดยอ่ย 

8. 1 กมุภำพนัธ์ –           
20 มีนำคม 2560 

มีนำคม 2560 (1) ระบบบริกำรตำมหนี ้
(2) ระบบบริหำรจดักำรหนี ้
(3) ระบบประมลูหนี ้
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รายงาน
ฉบับที่ 

ช่วงระยะเวลาการ
ตรวจสอบ 

ช่วงที่ออก
รายงาน 

ระบบที่ท าการตรวจ 

9. 24 เมษำยน –              
5 พฤษภำคม 2560 

พฤษภำคม 2560 (1) ระบบสนิทรัพย์ถำวร 
(2) ระบบศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ 
(3) ระบบบริหำรจดักำรสำรสนเทศ 

10. 17 กรกฎำคม –            
3 สิงหำคม 2560 

สิงหำคม 2560 (1) ระบบทรัพยำกรมนษุย์ 
(2) ระบบจดัซือ้และบริหำร 

11. 12 – 27 ตลุำคม 2560 พฤศจิกำยน 
2560 

(1) ระบบบริหำรจดักำรหนี ้
(2) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

12. 19 มกรำคม –  
9 กมุภำพนัธ์ 2561 

กมุภำพนัธ์ 2561 (1) ระบบบริหำรจดักำรหนี ้

ทัง้นี ้จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในในรำยงำนตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ชโย 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ฉบบัวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2561 พบวำ่ ระบบควบคมุภำยในของบริษัทอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมำะสม และ
สำมำรถแก้ไขประเดน็คงค้ำงจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในชดุก่อนหน้ำได้ทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้
บริษัทมีเพียงประเดน็ข้อสงัเกตจำกผู้ตรวจสอบภำยใน เร่ืองขัน้ตอนกำรท ำงำนของระบบกำรบริหำรจดักำรหนี ้– กำรติดตำม
หนีมี้หลกัประกนั มีประเดน็ปลีกยอ่ยบำงประเดน็ท่ียงัไมค่รอบคลมุกบักำรปฏิบตัิงำนจริง โดยในปัจจบุนัฝ่ำยบริหำรหนีซ้ึง่เป็น
ผู้ รับผิดชอบในประเดน็ดงักลำ่วอยูร่ะหวำ่งกำรเพิ่มเติมระเบียบปฏิบตัิในกำรท ำงำนให้มีควำมสอดคล้องกบัระบบท่ีก ำหนด 
รวมไปถงึเอกสำรอ้ำงอิงท่ีเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนกำรท ำงำนตำมระเบียบปฏิบตัิของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ฝ่ำยบริหำร
หนีจ้ะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 
13.3 แผนการเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

แผนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบริษัทประจ ำปี 2561 มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประเดน็ที่จะท าการตรวจสอบ ช่วงเวลาตรวจสอบ 
- ระบบประมลูหนี ้
- ระบบงำนคดี 

ไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 

- ระบบงำนให้บริกำรข้อมลูลกูค้ำ ไตรมำสท่ี 2 ปี 2561 
 
13.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ท าการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทัง้
ท าการศกึษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องทางบญัชีของบริษัท  โดยการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการควบคมุภายในครอบคลมุเฉพาะข้อมลูท่ีจ าเป็นในการให้ความเห็นชอบของผู้สอบบญัชีส าหรับการจัดท าและการ
น าเสนองบการเงินของบริษัทเท่านัน้ ซึ่งอาจไม่ครอบคลมุถึงการตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบควบคมุภายในทุกระบบใน
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บริษัท ทัง้นี ้พบว่า ผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบบญัชีและระบบควบคมุภายในในปี 2558 รวมทัง้สิน้ 19 ข้อ อย่างไรก็
ตาม บริษัทได้ท าการแก้ไขระบบบญัชีและประเด็นทัง้ 19 ข้อดงักลา่ว เรียบร้อยแล้ว และในปี 2559 ผู้สอบบญัชีไม่มีข้อสงัเกต
เก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของบริษัท  โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2560 ตอ่มำ ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณางบการเงินประจ าปี 2560 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีแล้ว หลงัจากนัน้จึงประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ืออนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี 2560 โดย
ผู้สอบบญัชีไม่มีประเด็นและข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบบญัชีและระบบการควบคมุภายในของบริษัทส าหรับงบการเงินประจ าปี 
2560 เช่นเดิม  

13.5 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกดั (“KPS”) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภำยในเพ่ือตรวจสอบประเดน็เก่ียวกบัระบบกำร
ควบคมุภำยในของบริษัท โดยมี นำยวิวฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีดงักล่ำว ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัิแล้วเหน็วำ่มีควำมเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบตัิหน้ำท่ีดงักลำ่ว 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ  KPS และนำย วิวัฒน์ ลิม้นันทศิลป์ แล้วมีควำมเห็นว่ำ มีควำม
เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำว เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำนำน นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผู้ ท่ีมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดย
คณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หัวข้อ ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ผู้ตรวจสอบภำยใน นำยวิวัฒน์ ลิม้นันทศิลป์ (ผู้ รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ

ภำยใน) 
บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกดั 

ต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จดักำร 
ประสบกำรณ์ของผู้ตรวจสอบภำยใน ประมำณ 23 ปี 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อประสบกำรณ์
ของผู้ตรวจสอบภำยใน 

นำยวิวฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ จัดเป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์
ท่ีดีในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตรวจสอบภำยในของบริษัท 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ตรวจสอบภำย ใน ในร ะบบต่ ำ ง ๆ  ขอ งบ ริ ษั ท  ต ำม ท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด หรือ เห็นสมควร รวมถึงร่วม
เสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำ 
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14. รายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 
14.1 ภาพรวมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่บริษัทเข้าท ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในระหว่ำงปี 2558 ถึง ปี 2560 บริษัทได้เข้ำท ำรำยกำรต่ำง ๆ กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งตำมนิยำมของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออก
และเสนอขำยหลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 และฉบบัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ซึง่รวมถึงกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกลุม่บริษัท 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และ/หรือ บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งใด ๆ ของบริษัท เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

1. รำยกำรธุรกิจปกติ 

รำยกำรธุรกิจปกติ เป็นรำยกำรท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยมีกำรท ำรำยกำรตำมลกัษณะกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหลกั โดย
รำยกำรดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันัน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยจะยงัคงมีกำร
ท ำรำยกำรลกัษณะดงักลำ่วไปอยำ่งตอ่เน่ืองในอนำคต 
2. รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ  

รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ เป็นรำยกำรท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ย ท ำรำยกำรเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมด ำเนินงำนหลกัของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำทัว่ไปเสมือนเป็นกำรท ำรำยกำรระหวำ่งบคุคลภำยนอกกบับคุคลภำยนอก 
และ/หรือ มีเง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ีไมท่ ำให้บริษัทและบริษัทยอ่ยเสียผลประโยชน์ 
3. รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร  

รำยกำรท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร เป็นรำยกำรท่ีบริษัท และ/หรือ กลุม่บริษัทเข้ำท ำรำยกำรเพ่ือให้ได้มำหรือจ ำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรัพย์ และสิทธิ รวมถึงกำรให้หรือรับบริกำร อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
บริษัทยังไม่มีนโยบำยในกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีขนำดรำยกำรมำกอย่ำงเป็นนัยส ำคัญ 
นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรเข้ำท ำรำยกำรให้หรือรับบริกำรท่ีไมมี่ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  

4. รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี 

รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็นรำยกำรท่ีบริษัทเช่ำอำคำรจำกบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งเพ่ือใช้
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในกิจกำร เช่น ใช้เป็นอำคำรส ำนักงำน หรือ สถำนท่ีเก็บเอกสำร รวมถึงรำยกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน
ระหวำ่งกนัระหวำ่งบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยบริษัทคำดวำ่จะมีกำรเข้ำท ำรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วอยำ่งตอ่เน่ืองในอนำคต 

5. รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้เพ่ือบริหำรจดักำรสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัท 
ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 
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14.2 นโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี  5/2559 ณ วนัท่ี 13 กรกฎำคม 2559 ได้พิจำรณำนโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นชอบนโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนั โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรอนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำร 

(1) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ และเป็นรำยกำรท่ีมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำปกติ ฝ่ำยจดักำร
จะเป็นผู้พิจำรณำตดัสินใจ 

(2) รำยกำรท่ีมีขนำดเล็ก และขนำดกลำงท่ีไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำปกติ คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำ
ตดัสินใจ 

(3) รำยกำรท่ีมีขนำดใหญ่ ทัง้ท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำปกติ และไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำปกติ ให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำตดัสินใจ  

2. หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำขนำดของรำยกำร 

(1) รำยกำรขนำดเลก็ คือ รำยกำรท่ีมีมลูค่ำน้อยกวำ่หรือเท่ำกบั 1 ล้ำนบำท หรือ น้อยกว่ำหรือเท่ำกบัร้อยละ 0.03 ของ
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

(2) รำยกำรขนำดกลำง คือ รำยกำรท่ีมีมลูค่ำมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท แต่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท หรือมำกกว่ำร้อยละ 0.03 
แตต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 3.00 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

(3) รำยกำรขนำดใหญ่ คือ รำยกำรท่ีมีมลูค่ำมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 20 ล้ำนบำท หรือ มำกกว่ำร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

3. หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำปกติ 

(1) ลกัษณะรำยกำรเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติตำมกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหลกัหรือไม่ ในกรณีท่ีรำยกำรดงักล่ำว
เกิดขึน้เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนปกติก็จะปฏิบตัิไปตำมขัน้ตอนของกำรด ำเนินงำนตำมปกติเช่นเดียวกบัท่ีปฏิบตัิกบั
คู่ค้ำรำยอ่ืน ๆ รำยกำรเก่ียวโยงกนัดงักล่ำวเป็นไปตำมธุรกิจปกติของบริษัท และมีควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำ
รำยกำรเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจปกติ และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ
ไมแ่ตกตำ่งจำกกำรท ำรำยกำรกบัลกูค้ำทัว่ไปหรือบคุคลภำยนอก 

(2) รำคำและเง่ือนไขกำรท ำรำยกำรเป็นธรรมหรือไม่ หำกเปรียบเทียบกับกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกท่ีไม่
เก่ียวข้องกนัแล้ว จะได้รำคำหรือเง่ือนไขท่ีดีกวำ่นีห้รือไม่ 

(3) กำรพิจำรณำรำคำตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำโดยทัว่ไป (ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้
รำยกำรท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป คือ เง่ือนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด
กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ โดย 
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- เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ยได้รับ หรือ ให้กบับคุคลทัว่ไป 

- เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ บคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งให้กบับคุคลทัว่ไป 

- เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ บริษัทย่อยสำมำรถแสดงได้ว่ำผู้ประกอบ
ธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 

14.3 รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็นรำยกำรท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเช่ำอำคำรส ำนกังำนเพ่ือใช้ส ำหรับ
กำรด ำเนินกิจกำร เช่น ใช้เป็นอำคำรส ำนกังำนและสถำนที่เก็บเอกสำรจำกคณุสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ ซึง่เป็น ผู้ ถือหุ้น กรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 74.74 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมด  
โดยบริษัทคำดว่ำจะมีกำรเข้ำท ำรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต ทัง้นี ้รำยกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ดงักลำ่ว
มีรำยละเอียดประกอบดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท 
มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
2559 2560 

CHAYO 
 

0.10 0.12 กลุ่มบ ริ ษัทไ ด้ท ำสัญญำเช่ ำอำคำร
พำณิชย์ จ ำนวน 4 คหูำ กบับคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งเพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บเอกสำร
บริเวณชัน้ 2 - 5 ด้วยอตัรำค่ำเช่ำจ ำนวน 
10,000 – 20,000 บำทต่ อ เ ดือนใน ปี  
2559 และ 10,000 บำทต่อเ ดือนในปี  
2560 หรือประมำณ 52 บำทต่อตำรำง
เมตร โดยอัตรำค่ำ เช่ำทั่ว ไปบริเวณ
บ ริ เ วณซอย ร ำมอิ นท ร ำ  65 เ ฉ ลี่ ย
ประมำณ 15,000 - 20,000 บำทต่อเดือน 
หรือประมำณ  63 – 100 บำทต่อตำรำง
เมตร ทัง้นี ้รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็น
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรำยกำรเช่ำ
หรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ท่ีไม่มีเง่ือนไข
กำรค้ำทั่วไป โดยบริษัทต้องด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจอนมุตัิท่ีก ำหนดไว้ในนโยบำย
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัก่อนกำรท ำ
รำยกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเห็นชอบ
ว่ำเป็นรำยกำรระหว่ำงกันท่ีไม่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยรำคำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย 
 

Chayo AMC 0.16 0.12 

Chayo Call 
Center 

0.01 - 
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  ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

15. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงนิรวม 

15.1.1 ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทสำมำรถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบกำรเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้ว 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

คุณนภนุช อภิชำตเสถียร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 
5266 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

งบกำรเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้ว 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 25591/ 

คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 
5339 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

งบกำรเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้ว 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 
5339 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

หมายเหต:ุ 1/  งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การ
แก้ไขและออกใหม่ซ่ึงรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนญุาตไดอ้อกแทนรายงานลงวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2560 
ต่องบการเงินฉบบัเดิม เนือ่งจากผูบ้ริหารไดเ้ปลีย่นวิธีการบญัชีส าหรับการค านวณรายไดจ้ากเงินใหสิ้นเชือ่
แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลูกหนี้ โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมิได้แสดง
ความเห็นอย่างมีเงือ่นไขในเร่ืองดงักล่าว 

15.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

15.2.1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

หน่วย: ล้ำนบำท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม สิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

25581/ 2559 2560 
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 35.14 79.72 57.73 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ - หมนุเวียน 0.55 0.71 1.16 
เงินลงทนุระยะสัน้ 7.62 1.22 1.23 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 4.86 7.27 7.04 
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หน่วย: ล้ำนบำท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม สิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

25581/ 2559 2560 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.03 1.71 2.20 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 48.20 90.63 69.36 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ - ไมห่มนุเวียน 0.90 1.08 1.75 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพ - สทุธิ 199.68 160.64 281.77 
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ - สทุธิ 1.90 1.82 9.09 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 35.49 39.85 38.12 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 0.02 0.07 1.74 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 9.13 13.06 12.76 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.12 0.27 0.89 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 247.24 216.79 346.12 
รวมสนิทรัพย์ 295.44 307.42 415.48 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีส้ินหมุนเวียน    
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 55.17 14.44 12.44 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถงึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี 

- - 20.40 

สว่นของหนีส้ินเช่ำซือ้ท่ีจะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - 0.55 0.60 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 10.33 11.57 12.29 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 7.84 1.71 1.95 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 73.34 28.27 47.68 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 30.48 
เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 16.98 - - 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำซือ้ - สทุธิ - 2.11 1.52 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 0.44 1.52 2.58 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.02 - - 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 17.44 3.63 34.58 
รวมหนีส้ิน 90.78 31.90 82.26 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุเรือนหุ้น    
ทนุจดทะเบียน    
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หน่วย: ล้ำนบำท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม สิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

25581/ 2559 2560 
หุ้นสำมญัจ ำนวน 560,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท 

- - 280.00 

หุ้นสำมญัจ ำนวน 21,000,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 10.00 
บำท 

210.00 210.00 - 

ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว    
หุ้นสำมญัจ ำนวน 420,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท 

- - 210.00 

หุ้นสำมญัจ ำนวน 21,000,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 10.00 
บำท 

210.00 210.00 - 

สว่นต ่ำกวำ่ทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั (9.68) (9.68) (9.68) 
ก ำไรสะสม    
จดัสรรแล้ว    
ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 0.30 0.30 0.30 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 4.04 74.93 132.62 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น - (0.03) (0.02) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 204.66 275.52 333.22 
สว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 204.66 275.52 333.22 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 295.44 307.42 415.48 

หมายเหต:ุ 1/ ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 2558 บริษัทจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
จึงไดจ้ดัท างบการเงินรวมยอ้นหลงัโดยใชวิ้ธีการรวมส่วนไดเ้สียเสมือนว่าบริษัทไดร้วมบริษัทย่อย ณ วนัทีมี่
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัทีอ่อกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

15.2.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

หน่วย: ล้ำนบำท 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  (ตรวจสอบแล้ว) 

25581/ 2559 2560 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ิน 15.97 31.66 37.71 
รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ 125.26 162.42 162.01 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ - 3.06 6.26 
ต้นทนุกำรให้บริกำร (38.27) (61.60) (73.24) 
ก าไรขัน้ต้น 102.96 135.54 132.74 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 (หนงัสือชีช้วน) 

หน้ำ 143 

หน่วย: ล้ำนบำท 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  (ตรวจสอบแล้ว) 

25581/ 2559 2560 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร (21.38) (41.66) (45.27) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 81.58 93.88 87.47 
รำยได้อ่ืน 3.08 0.72 0.58 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (3.37) (2.98) (1.26) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 81.29 91.62 86.79 
คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (12.35) (20.73) (28.55) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 68.94 70.89 58.24 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :    
รำยกำรท่ีจะไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัก ำไรหรือขำดทนุภำยหลงั    
ขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำก
งำน 

(0.0329) (0.0109) (0.6816) 

ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัก ำไรหรือ
ขำดทนุภำยหลงั 

0.0066 0.0022 0.1363 

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือ
ขาดทุนภายหลัง 

(0.0263) (0.0087) (0.5453) 

รำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัก ำไรหรือขำดทนุภำยหลงั    
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของเงินลงทนุเผ่ือขำย (0.2395) (0.0385) 0.0076 
ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะจดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงัก ำไรหรือ
ขำดทนุภำยหลงั 

0.0479 0.0077 (0.0015) 

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุน
ภายหลัง 

(0.1916) (0.0308) 0.0061 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษี (0.2179) (0.0395) (0.5392) 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 68.73 70.85 57.70 

หมายเหต:ุ 1/ ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 2558 บริษัทจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
จึงไดจ้ดัท างบการเงินรวมยอ้นหลงัโดยใชวิ้ธีการรวมส่วนไดเ้สียเสมือนว่าบริษัทไดร้วมบริษัทย่อย ณ วนัทีมี่
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัทีอ่อกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

15.2.3 งบกระแสเงนิสดรวม 

หน่วย: ล้ำนบำท 
กระแสเงนิสดเงนิสดรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

25581/ 2559 2560 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 81.30 91.63 86.79 
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หน่วย: ล้ำนบำท 
กระแสเงนิสดเงนิสดรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

25581/ 2559 2560 
รายการปรับปรุง    
คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 2.16 3.73 4.34 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ - 0.003 0.04 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะสัน้ (1.47) (0.39) - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ (0.001) - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (0.59) - - 
(กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินให้สินเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อย
คณุภำพ 

0.30 (0.30) 0.15 

คำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน 0.10 1.07 0.39 
รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ (125.26) (162.42) (162.01) 
ดอกเบีย้รับ (0.09) (0.18) (0.34) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน 3.37 2.98 1.26 
เงนิสดสุทธิจากการกจิกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของ
เงนิทุนหมุนเวียน 

(40.18) (63.88) (69.38) 

การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน    
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (1.80) (2.41) 0.23 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1.00 (1.68) (0.03) 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพ (100.64) 39.34 (121.28) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.01 (0.16) (0.61) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 4.64 0.59 (2.14) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 7.37 (6.13) 0.24 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.02 (0.02) - 
เงนิสดสุทธิจากการกจิกรรมด าเนินงานหลังการเปล่ียนแปลงของ
เงนิทุนหมุนเวียน 

(129.58) (34.35) (192.97) 

รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ 125.26 162.42 162.01 
ดอกเบีย้รับ 0.09 0.18 0.34 
จ่ำยดอกเบีย้ (2.52) (1.97) (0.90) 
จ่ำยภำษีเงินได้ (15.36) (23.41) (27.86) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (22.11) 102.87 (59.38) 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้เพิ่มขึน้(ลดลง) 0.09  (0.59) (1.12) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้เงินลงทนุระยะสัน้ (121.00) (70.00) - 
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุระยะสัน้ 169.10  77.00  - 
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หน่วย: ล้ำนบำท 
กระแสเงนิสดเงนิสดรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 

25581/ 2559 2560 
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้บริษัทยอ่ย (171.00) -  - 
เงินสดจ่ำยเพื่ออสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ (0.20) -  (7.51) 
เงินสดจ่ำยเพื่อสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -  (0.09) (1.81) 
เงินสดรับจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 0.40  -  - 
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (5.60) (6.74) (2.27) 
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  0.75  -  - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (127.46) (0.42) (12.71) 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญั 207.00 - - 
เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลอ่ืน 200.00 88.99 - 
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลอ่ืน (200.00) (90.00) - 
เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 57.64 
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน (0.66) - - 
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - (6.80) 
เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 2.00 - - 
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลที่เก่ียวข้องกนั (5.48) - - 
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกบคุคลที่เก่ียวข้องกนั - (16.98) - 
เงินสดจ่ำยคืนสญัญำเช่ำซือ้ - (1.43) (0.74) 
เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น (29.50) (41.31) - 
เงินปันผลจ่ำยให้แก่สว่นได้สว่นเสียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคมุ (26.30) - - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 147.06 (57.87) 50.10 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2.51) 44.58  (21.99) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 37.65  35.14  79.72 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 35.14 79.72 57.73 

หมายเหต:ุ 1/ ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 2558 บริษัทจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
จึงไดจ้ดัท างบการเงินรวมยอ้นหลงัโดยใชวิ้ธีการรวมส่วนไดเ้สียเสมือนว่าบริษัทไดร้วมบริษัทย่อย ณ วนัทีมี่
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัทีอ่อกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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15.3 อัตราส่วนทางการเงนิ 

15.3.1 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 

หน่วย 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว) 
2558 2559 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.66 3.21 1.45 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.65 3.12 1.38 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เทำ่ -1/ 2.02 -1/ 
อตัรำหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 5.01 6.08 6.43 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 71.92 59.22 55.97 
อตัรำหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ เทำ่ 48.24 65.35 146.33 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 7.46 5.51 2.46 
วงจรเงินสด วนั 64.45 53.71 53.51 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ 72.90 68.75 64.44 
อตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ 47.78 35.83 28.20 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 34.32 29.53 19.13 
อตัรำดอกเบีย้จ่ำย ร้อยละ 16.82 30.36 4.51 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ร้อยละ 26.16 23.52 16.11 
อตัรำหมนุของสินทรัพย์ เทำ่ 0.55 0.66 0.57 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 0.44 0.12 0.25 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถกำรช ำระดอกเบีย้ เทำ่ -2/ 65.11 -2/ 

อตัรำกำรจ่ำยปันผล ร้อยละ 140.88 -3/ -3/ 
หมายเหต:ุ 1/ ไม่สามารถท าการค านวณอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดได้เนือ่งจากในปี 2558 และ 2560 บริษัทมี

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ 
 2/ ไม่สามารถท าการค านวณอตัราส่วนความสามารถการช าระดอกเบี้ยได้เนื่องจากในปี 2558 และ 2560 

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ 
 3/ ไม่สามารถค านวณอตัราการจ่ายปันผลไดเ้นือ่งจากบริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในปีดงักล่าว 
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15.4 ข้อมูลทางการเงนิอ่ืน ๆ 

15.4.1 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

หน่วย: ล้ำนบำท 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

12 เดือน 

ส่วนงานธุรกจิ 

รวมทัง้หมด 
ให้บริการเจรจา

ตดิตามทวงถามและ
เร่งรัดหนี ้

ลงทุนและบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ศูนย์บริการ
ข้อมูลลูกค้า 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2559 2560 2558 2559 2560 
รำยได้ 24.74  44.05  45.94 125.26  162.42  162.01 3.06  6.26 150.00  209.53  214.21 

รำยได้ระหวำ่ง
กิจกำร 

(8.77) (12.39) (8.23) - - - - - (8.77) (12.39) (8.23) 

รายได้จากส่วน
งานธุรกจิ 

15.97  31.66  37.71 125.26  162.42  162.01 3.06  6.26 141.23  197.14  205.98 

ต้นทนุ (10.97) (22.72) (23.02) (36.07) (50.11) (54.60) (1.16) (3.85) (47.04) (73.99) (81.47) 

ต้นทนุระหวำ่ง
กิจกำร 

- - - 8.77  12.39  8.23 - - 8.77  12.39  8.23 

ต้นทุนจากส่วน
งานธุรกจิ 

(10.97) (22.72) (23.02) (27.30) (37.72) (46.37) (1.16) (3.85) (38.27) (61.60) (73.24) 

ผลการ
ด าเนินงานตาม
ส่วนงาน 

5.00  8.94  14.69 97.96  124.70  115.64 1.90  2.41 102.96  135.54  132.74 
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16. ค าอธิบายของฝ่ายจัดการและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

หวัข้อนีเ้ป็นค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำรและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของบริษัท 
ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CHAYO”) และบริษัทยอ่ยส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 
2560 และกำรประเมินโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทในปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อโอกำส ฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินของบริษัท 
รวมทัง้ข้อมลูกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีประกอบอยู่ในส่วนอ่ืนของเอกสำรนี ้โดยในค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ท่ีกลำ่วถึง
ต่อไปนีจ้ะมีกำรปัดเศษจ ำนวนบำงจ ำนวน (รวมถึงจ ำนวนท่ีเป็นอตัรำร้อยละ) เพ่ือควำมเข้ำใจท่ีง่ำยขึน้  อย่ำงไรก็ดี งบ
กำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ปี 2559 ได้มีกำรแก้ไขและ
ออกใหม่ซึ่งรำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำตได้ออกแทนรำยงำนลงวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2560 ต่องบกำรเงินฉบบัเดิม 
เน่ืองจำกบริษัทได้เปลี่ยนวิธีกำรบญัชีส ำหรับกำรค ำนวณรำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพจำกวิธีรำย
พอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรำยลกูหนี ้

16.1 ภาพรวมของการบริหารธุรกจิ 

บริษัทจัดประเภทกำรด ำเนินธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ ธุรกิจ
ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้และธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ ทัง้นี ้สดัส่วนรำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพนัน้เป็นรำยได้หลกัของบริษัทซึง่คิดเป็นร้อยละ 70 ถึง 80 ของรำยได้รวมของบริษัท ในปี 2558 ถึงปี 
2560 ดงันัน้ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจึงสำมำรถอ้ำงอิงได้จำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์
ด้อยคณุภำพ โดยในช่วงเร่ิมต้นของกำรด ำเนินธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ บริษัทเร่ิมบริหำรหนีป้ระเภท
หนีเ้หลือหลงัขำยท่ีประมลูซือ้ได้ในขณะนัน้ อย่ำงไรก็ดี ณ ปัจจบุนั บริษัทสำมำรถบริหำรหนีป้ระเภทอ่ืน ๆ ท่ีประมลูซือ้ได้
เพิ่มเติม ยกตวัอย่ำงเช่น หนีบ้ตัรเครดิต หนีบ้ตัรกดเงินสด สินเช่ือท่ีอยู่อำศยั สินเช่ือเงินกู้ เบิกเกินบญัชี (Overdraft: O/D) 
ซึง่ปัจจบุนั กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทประกอบด้วยหนีป้ระเภท หนีบ้ตัรเครดิตและหนีบ้ตัรกด
เงินสดเป็นสว่นใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีมลูหนีก้่อนหกัหลกัประกนัจ ำนวน 29,135.75 ล้ำนบำท และ
มีมลูหนีห้ลงัหกัหลกัประกนัจ ำนวน 28,765.85 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ภำพรวมของธุรกิจลงทนุและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
ของบริษัทเป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

ปี ยอดจัดเกบ็
รายปี 

(ล้านบาท) 

จ านวน
สัญญา 
(ฉบับ) 

กองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 
ต้นงวด รายการ

ปรับปรุง1/ 

เพิ่มขึน้
ระหว่างงวด 

ตัดจ าหน่าย
เงนิลงทุน 

ค่าเผ่ือการ
ด้อยค่า 

ปลายงวด 

2554 0.12  649  -  - 4.32 (0.19) - 4.13 
2555 3.80  4,313   4.13 - 22.69 (7.74) - 19.08 
2556 6.71  4,273   19.08 - - (10.65) - 8.43 
2557 47.94  174,175   8.43 (4.74) 100.35 (4.70) - 99.34 
2558 142.49  234,537   99.34 9.93 118.51 (27.80) (0.30) 199.68 
2559 199.74  227,457   199.68 8.77 - (48.11) 0.30 160.64 
2560 222.32  220,613   160.64 - 181.50 (60.22) (0.15) 281.77 
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หมายเหต:ุ 1/  รายการปรับปรุงเกิดจากการที่บริษัทไดเ้ปลี่ยนวิธีการบญัชีส าหรับการค านวณรายไดจ้ากเงินให้สินเชือ่แก่
สินทรพัย์ดอ้ยคณุภาพจากวิธีรายพอร์ตโฟลิโอเป็นวิธีรายลูกหนี ้

นอกจำกนี ้หำกพิจำรณำกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพโดยแบ่งตำมอำยนุบัจำกวนัท่ีได้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพเข้ำ
มำบริหำร สำมำรถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย: ลา้นบาท 

อายุนับจากวนัทีไ่ด้มาซ่ึงกองสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ 

2559 2560 

ต้นทุนคงเหลือ ณ ส้ินงวด
1/  

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า 

ต้นทุนคงเหลือ ณ ส้ินงวด
1/ 

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า 

กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีไ้ม่มีหลกัประกนั 
0 – 1 ปี - - - - 

1 – 2 ปี 103.77 - - - 

2 – 3 ปี 54.53 - 76.86 0.15 
3 – 4 ปี - - 23.56 - 

4 – 5 ปี - - - - 

มากกวา่ 5 ปี - - - - 

รวม 158.30 - 100.42 0.15 
กองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนีม้ีหลกัประกนั 

0 – 1 ปี - - 181.50 - 

1 – 2 ปี 2.34 - - - 

รวม 2.34 - 181.50 - 
รวมทั้งหมด 160.64 - 281.92 0.15 
หมายเหต:ุ 1/ บริษัทไม่ไดปั้นส่วนตน้ทนุส าหรับกองสินทรัพย์ดอ้ยคณุภาพที่มีตน้ทนุการไดม้าต ่ากว่า 100,000 บาท โดย

บริษัทจะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีนบัตัง้แต่วนัทีป่ระมูลซ้ือกองสินทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ 

สมมตฐิานในการปันส่วนต้นทุนและการจัดท าประมาณการยอดจัดเกบ็และการรับรู้รายได้ 

(1) บริษัทปันส่วนต้นทนุกำรได้มำส ำหรับกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีหลกัประกนัโดยปันส่วนตำมรำคำประเมินของ
หลกัประกนั หลงัจำกนัน้บริษัทจะจดัท ำประมำณกำรยอดจดัเก็บและกำรรับรู้รำยได้ โดยประเมินตำมคณุลกัษณะอ่ืน 
ๆ เพิ่มเติม เช่น สถำนะงำนคดี และคณุภำพของหลกัประกนั (ท ำเลที่ตัง้ คณุลกัษณะของสินทรัพย์ ภำระผกูพนัทำง
กฎหมำย และกำรประเมินรำคำจำกผู้ประเมินอิสระท่ีเป็นบุคคลภำยนอกท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) รวมถงึประสบกำรณ์ของผู้บริหำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  

(2) บริษัทปันส่วนต้นทนุกำรได้มำส ำหรับกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีไม่มีหลกัประกนัเฉพำะกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
ท่ีก่อให้เกิดรำยได้หลกัของบริษัทโดยแบ่งลกูหนีอ้อกเป็นกลุ่มตำมคณุลกัษณะของลกูหนีซ้ึ่งได้แก่ ประเภทหนี ้(เช่น 
สินเช่ือท่ีอยู่อำศยั สินเช่ือเงินกู้ เบิกเกินบญัชี (O/D) หนีบ้ตัรเครดิต หนีบ้ตัรกดเงินสด เป็นต้น) อำยหุนีค้งค้ำง และ
สถำนะงำนคดี ซึง่บริษัทจะปันสว่นต้นทนุให้เฉพำะลกูหนีก้ลุม่ท่ีคำดว่ำจะเก็บเงินได้เท่ำนัน้โดยใช้ข้อมลูทำงสถิติและ
ประสบกำรณ์ในอดีต หลงัจำกนัน้บริษัทจะจดัท ำประมำณกำรยอดจดัเก็บและกำรรับรู้รำยได้โดยพิจำรณำจำกอตัรำ
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กำรเจอและจ่ำย (Meet and Pay) และอตัรำกำรให้ส่วนลด (Hair Cut) โดยใช้ข้อมลูทำงสถิติและประสบกำรณ์ใน
อดีตของผู้บริหำรซึ่งอำจแตกต่ำงกันไปตำมกลุ่มของลูกหนีท่ี้ได้รับกำรปันส่วนต้นทุนกำรได้มำตำมท่ีได้กล่ ำวไว้
ข้ำงต้น 

(3) บริษัทพิจำรณำกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีไม่มีหลกัประกนัอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก (2) เป็นรำยพอร์ตฟอลิโอโดยไม่ได้
ปันสว่นต้นทนุเป็นรำยลกูหนีเ้น่ืองจำกเป็นกองสนิทรัพย์ท่ีมีต้นทนุกำรได้มำไม่สงูและประกอบไปด้วยหนีท่ี้มีโอกำสใน
กำรจดัเก็บค่อนข้ำงยำก ทัง้นี ้บริษัทมีกำรจดัท ำประมำณกำรและกำรรับรู้รำยได้ส ำหรับกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ
ดงักลำ่วเป็นรำยพอร์ตฟอลโิอโดยใช้ข้อมลูทำงสถิติและประสบกำรณ์ในอดีต 

การทบทวนสมมตฐิานและประมาณการยอดจัดเกบ็  

บริษัทจะประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพแต่ละกองในทกุ ๆ เดือนและจะทบทวนสมมติฐำน
ท่ีใช้ในกำรจัดท ำประมำณกำรทำงบญัชีทุก 6 เดือน ซึ่งบริษัทอำจมีกำรปรับสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรประมำณกำรในกรณี
ยอดจดัเก็บท่ีบริษัทได้ประมำณกำรไว้มีควำมแตกต่ำงจำกยอดจดัเก็บท่ีเกิดขึน้จริงเกินกว่ำร้อยละ 5.00 ตำมนโยบำยกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

การประมาณมูลค่ายุตธิรรมของกองสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษัทจะประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ณ วนัสิน้งวดบญัชีโดยใช้อตัรำคิดลดซึ่งได้แก่อตัรำ
ดอกเบีย้ผิดนัดช ำระหนีส้งูสดุของสถำบันกำรเงินภำยในประเทศเพ่ือกำรเปิดเผยข้อมูลตำมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำง
กำรเงินของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 3 ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินของบริษัท 

การประเมนิการด้อยค่าของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษัทจะประเมินมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ ณ วันสิน้งวดบัญชีเพ่ือใช้ส ำหรับกำร
พิจำรณำกำรด้อยค่ำโดยใช้อตัรำคิดลดซึง่ได้แก่อตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงท่ีแท้จริงเร่ิมแรก (Original Effective Interest Rate: 
OEIR) โดยบริษัทจะเร่ิมด ำเนินกำรตำมแนวทำงดงักลำ่วส ำหรับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เป็น
ต้นไป ทัง้นี ้บริษัทจะรับรู้คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ในกรณีท่ีมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนของกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพต ่ำกวำ่มลูค่ำ
ตำมบญัชีของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพนัน้ ๆ 

ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 (TFRS 9) ต่อบริษัทและวิธีการเตรียมตัวเพื่อพจิารณาใน
ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

ณ ปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำถึงผลกระทบและเตรียมข้อมลูต่ำง ๆ ท่ีอำจเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแหลง่ท่ีมำใน
กำรพิจำรณำองค์ประกอบตำ่ง ๆ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) โดยสรุปเนือ้หำได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ (Classification and Measurement) ตำม
เง่ือนไขท่ีถกูก ำหนดมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) ซึง่ประเมินวำ่สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีบนัทกึ
อยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีรำยกำรใดท่ีเป็นกำรรับช ำระเงินต้นและดอกเบีย้จำกมลูหนีค้งค้ำงยกมำเทำ่นัน้ (Solely 
Principal and Interest: SPPI) ถ้ำเข้ำเง่ือนไข บริษัทจะประเมินว่ำควรจัดรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรประเภทใด
ดงันี ้
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1.1. สินทรัพย์ทำงกำรเงินรำยกำรใดท่ีบริษัทมีควำมประสงค์เก็บเงินได้ตำมสัญญำหรือค่อนข้ำงแน่นอนตำม
ประมำณกำรกระแสเงินสด (Hold to Collect Contractual Cash Flows) โดยรำยกำรนีจ้ะวัดมูลค่ำรำยกำร
ด้วยวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยต้นทนุ (Amortised Cost) 

1.2. สินทรัพย์ทำงกำรเงินรำยกำรใดท่ีบริษัทมีควำมประสงค์เก็บเงินได้ตำมสัญญำหรือค่อนข้ำงแน่นอนตำม
ประมำณกำรกระแสเงินสดและเพ่ือท่ีจะขำยในอนำคต (Hold to Collect Contractual Cash Flows and to 
Sell) โดยรำยกำรนีจ้ะวัดมูลค่ำรำยกำรด้วยวิ ธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร ขำดทุนเบ็ดเสร็จ อ่ืน (Fair 
Value Through Other Comprehensive Income: FVTOCI) 

1.3. สินทรัพย์ทำงกำรเงินรำยกำรใดท่ีบริษัทมีควำมประสงค์อ่ืนนอกเหนือจำกข้อ 1.1 และ 1.2 โดยรำยกำรนีจ้ะวดั
มลูค่ำรำยกำรด้วยวิธีมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ (Fair Value Through Profit or Loss: FVTPL) 

ถ้ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินใดไม่ได้เข้ำเง่ือนไขเป็นกำรรับช ำระเงินต้นและดอกเบีย้จำกมูลหนีค้งค้ำงยกมำเท่ำนัน้ 
(Solely Principal and Interest: SPPI) บริษัทจะรับรู้รำยกำรดงักล่ำวด้วยวิธีมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (Fair 
Value Through Profit or Loss: FVTPL) 

(2) บริษัทอยู่ระหว่ำงพิจำรณำกำรด้อยค่ำ (Impairment) ตำมเง่ือนไขท่ีถกูก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 9 (TFRS 9) ซึ่งประเมินว่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้  (Expected Credit Losses: EL) ของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีบนัทึกอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีจ ำนวนเท่ำใดตำมสตูรท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) โดย 

EL = PD x LGD x EAD 

PD = ควำมน่ำจะเป็นท่ีผลขำดทนุด้ำนเครดิตจะเกิดขึน้ (Forward-looking Probability of Default) 
LGD = ผลขำดทนุด้ำนเครดิต (Forward-looking Loss Given Default) 
EAD = ผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Forward-looking Exposure at Default) 

(3) บริษัทอยู่ระหว่ำงพิจำรณำกำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedge Accounting) ว่ำมีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงไร ซึ่ง
บริษัทประเมินวำ่กำรบญัชีดงักลำ่วไมไ่ด้มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่บริษัทในปัจจบุนั 

(4) บริษัทอยู่ระหว่ำงพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) เร่ือง กำร
เปิดเผยข้อมลูส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซึ่งบริษัทยงัไม่สำมำรถประเมินถึงผลกระทบว่ำมีสำระส ำคญัต่อบริษัท
เพียงใด 
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16.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

 แผนภาพประกอบการพจิารณารายได้ 

 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประกอบด้วย รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพ รำยได้จำกกำร

ให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ิน และรำยได้จำกกำรให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ 

 รายได้จากเงนิให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

- การรับรู้รายได้ 

 
รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ เป็นรำยได้ท่ีเกิดขึน้จำกธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อย

คณุภำพ โดยบริษัทจะเร่ิมจำกกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพจำกสถำบนักำรเงิน หลงัจำกนัน้จึงเป็นขัน้ตอนของ
กำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้โดยบริษัทจะใช้บริกำรของธุรกิจเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ใ้นกลุ่ม
กิจกำรและพนักงำนติดตำมทวงถำมหนีข้องแผนก รวมไปถึงกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกเพ่ือติดตำมทวงถำมหนีใ้ห้ ซึ่ง
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3.06 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 (หนงัสือชีช้วน) 

หน้ำ 153 

รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพจะถกูรับรู้ตำมอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ซึ่งค ำนวณจำกมลูค่ำของต้นทนุ
กำรได้มำของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพของสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ณ วนัท่ีบริษัทประมลูได้ และประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคต (จำกกำรพิจำรณำข้อมลูทำงสถิติของบริษัท) เพ่ือค ำนวณหำอตัรำท่ีใช้คิดลด
ประมำณกำรกระแสเงินสด โดยบริษัทจะใช้อตัรำคิดลดดงักลำ่วเป็นอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในกำรค ำนวณรำยได้รำยเดือน
ของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพในแต่ละกอง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเงินสดท่ีเก็บได้จริงน้อยกวำ่รำยได้ท่ีค ำนวณได้ (กรณี 1) บริษัท
จะรับรู้รำยได้เท่ำกบัจ ำนวนเงินสดท่ีเก็บได้จริง หรือกรณีเงินสดท่ีเก็บได้จริงสงูกว่ำรำยได้ท่ีค ำนวณได้ (กรณี 2) บริษัทจะ
รับรู้รำยได้เท่ำกับจ ำนวนรำยได้ท่ีรับรู้ทำงบญัชีและจะน ำส่วนต่ำงระหว่ำงเงินสดท่ีเก็บได้จริงและรำยได้ท่ีค ำนวณได้ตดั
จ ำหน่ำยมูลค่ำเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพแต่ละงวด นอกจำกนี ้ในกรณีท่ีเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อย
คณุภำพถกูตดัจ ำหน่ำยหมดแล้ว (กรณี 3) บริษัทจะรับรู้กระแสเงินสดรับท่ีได้จำกกำรเก็บหนีด้งักลำ่วเป็นรำยได้จำกเงินให้
สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพทัง้จ ำนวน เน่ืองจำกบริษัทจัดท ำประมำณกำรกำรรับรู้ยอดจดัเก็บกระแสเงินสดไว้เป็น
ระยะเวลำประมำณ 4 – 5 ปี ภำยใต้สมมติฐำนว่ำ ณ สิน้ปีท่ี 4 หรือ 5 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพจะมีมลูค่ำ
เท่ำกบัศนูย์ ดงันัน้ หำกเกิดกรณีท่ีบริษัทสำมำรถจดัเก็บเงินสดของกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพกองใดได้หลงัจำกปีท่ี 4 หรือ 
5 นับจำกวันท่ีบริษัทได้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพนัน้มำบริหำร บริษัทสำมำรถรับรู้ยอดจัดเก็บดังกล่ำวเป็นรำยได้ทัง้
จ ำนวนทนัที ทัง้นี ้บริษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักลำ่วทนัทีเม่ือ
มีข้อบ่งชีว้่ำประมำณกำรกระแสเงินสดลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญ โดยประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะเก็บได้ใน
อนำคตส ำหรับเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพพิจำรณำตำมคณุภำพ ชนิด อำยขุองหนี ้และอ้ำงอิงกบัฐำนข้อมลู
ทำงสถิติกำรเก็บหนีใ้นอดีตทัง้หมด โดยยอดรวมของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะเก็บได้ในอนำคตของทัง้
โครงกำรต้องไม่เกินกว่ำประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีผู้บริหำรได้คำดคะเนไว้ตัง้แต่ประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพมำ 
ซึ่งคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินจำกลกูหนีเ้ป็นระยะเวลำประมำณ 4 – 5 ปี นบัจำกวนัท่ีได้บนัทึกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อย
คณุภำพ 

- ค าอธิบายรายการจ าแนกตามกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

หน่วย: ลา้นบาท 

ช่ือกอง1/ 2558 2559 2560 
ยอดจดัเกบ็ รายได้ ยอดจดัเกบ็ รายได้ ยอดจดัเกบ็ รายได้ 

A1&A2 137.76 123.07 122.33 96.84 121.07 90.16 
A3 1.35 0.83 74.07 63.98 90.50 65.20 

B1-Unsecured 0.67 0.32 0.65 0.13 0.42 0.05 
B1-Secured - - - - 6.48 4.14 

B22/ - - 0.11 0.11 0.34 0.34 
B32/ - - - - - - 
C1 0.13 - 0.02 - 0.007 0.007 
C2 1.37 - 0.46 - 0.20 0.20 
C3 1.02 1.02 0.17 - 0.12 0.05 
C4 0.13 - 0.08 - 0.005 0.005 
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หน่วย: ลา้นบาท 

ช่ือกอง1/ 2558 2559 2560 
ยอดจดัเกบ็ รายได้ ยอดจดัเกบ็ รายได้ ยอดจดัเกบ็ รายได้ 

C5 - - 0.02 - 0.04 0.04 
C6 0.06 0.02 1.83 1.36 3.14 1.82 
C72/ - - - - - - 
รวม 142.49 125.26 199.74 162.42 222.32 162.01 

หมายเหต:ุ 1/ ชือ่กองสินทรัพย์ดอ้ยคณุภาพเป็นชือ่ย่อทีบ่ริษัทก าหนดข้ึนโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่จ าแนกกองสินทรัพย์ตาม
สถาบนัการเงินทีบ่ริษัทประมูลได ้

 2/ บริษัทมีนโยบายยกเว้นการจัดท าประมาณการยอดจัดเก็บ การค านวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง และการ
ค านวณการตดัจ าหน่ายเงินลงทุนส าหรับกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มียอดเงินลงทุนน้อยกว่า 100,000 
บาท ทัง้นี้ บริษัทจะมีการบนัทึกบญัชีเงินที่ใช้ในการประมูลกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นค่าใช้จ่ายทัง้
จ านวนทนัที ในกรณีที่บริษัทสามารถจัดเก็บเงินสดจากลูกหนี้ของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดงักล่าวได้ 
บริษัทจะรบัรู้ยอดจดัเก็บดงักล่าวเป็นรายไดเ้ต็มจ านวน 

บริษัทมีรำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับจ ำนวน  
125.26 ล้ำนบำท 162.42 ล้ำนบำท และ 162.01 ล้ำนบำทตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้จำกปี 2558 เท่ำกบัร้อยละ 
29.67 และมีอตัรำลดลงเล็กน้อยจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.26 ตำมล ำดบั โดยกำรเติบโตของอตุสำหกรรมธุรกิจลงทนุ
และบริหำรสินทรัพย์ด้อยคณุภำพยงัมีแนวโน้มเติบโตขึน้อย่ำงต่อเน่ืองโดยมีผลมำจำกภำวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ียงัคงมี
ควำมผนัผวน ทัง้นี ้รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพถือว่ำเป็นรำยได้หลกัของบริษัท เน่ืองจำกรำยได้จำก
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพนัน้มีสดัสว่นเป็นร้อยละ 86.80 ร้อยละ 82.09  และร้อยละ 78.43 ต่อรำยได้รวมของ
บริษัทในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตำมล ำดบั  

รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558 เป็นผลมำจำกบริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำร
จดัเก็บเงินสดของลกูหนีท่ี้เพิ่มมำกขึน้จำกกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ A1&A2 และกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ C3 ท่ีบริษัท
ได้ท ำกำรประมูลได้มำในเดือนเมษำยน และพฤศจิกำยน ปี 2557 ตำมล ำดับ ทัง้นี ้บริษัทสำมำรถรับรู้รำยได้จำกกอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพ A1&A2 เป็นจ ำนวน 123.07 ล้ำนบำท และกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ C3 เป็นจ ำนวน 1.02 ล้ำน
บำท ซึง่เป็นไปตำมแนวโน้มกำรจดัเก็บตำมข้อมลูทำงสถิติของกำรจดัเก็บกระแสเงินสดของบริษัทท่ีว่ำ โดยปกติ บริษัทจะ
สำมำรถจดัเก็บกระแสเงินสดได้มำกท่ีสดุประมำณช่วงปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 3 ตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพเข้ำมำ
บริหำร ประกอบกบักำรท่ีบริษัทเร่ิมรับรู้รำยได้จำกกำรจดัเก็บกระแสเงินสดจำกกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ B1-Unsecured 
จ ำนวน 0.32 ล้ำนบำท และกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ A3 จ ำนวน 0.83 ล้ำนบำท ท่ีบริษัทได้สิทธิในกำรบริหำรจำกกำร
ชนะกำรประมลูในเดือนกรกฎำคม พฤศจิกำยน และธันวำคม ปี 2558 ตำมล ำดบั โดยสำเหตท่ีุบริษัทสำมำรถจดัเก็บเงิน
สดรวมถงึรับรู้รำยได้จ ำนวนมำกจำกกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ A1&A2 โดยค ำนงึถงึปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกจ ำนวนปีท่ี
เร่ิมจดัเก็บท่ีได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น เป็นผลมำจำกหนีใ้นกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักล่ำวส่วนใหญ่เป็นหนีป้ระเภทสินเช่ือ
ส่วนบคุคลซึ่งเป็นประเภทหนีท่ี้มียอดคงค้ำงต่อรำยไม่สงูมำกนกั รวมทัง้เป็นหนีท่ี้มีระยะเวลำค้ำงช ำระเป็นระยะเวลำไม่
นำน ดงันัน้ บริษัทจึงสำมำรถติดตำมทวงถำมมลูหนีจ้ำกลกูหนีไ้ด้ค่อนข้ำงง่ำยและมีสดัส่วนในกำรจดัเก็บท่ีค่อนข้ำงสงู 
หำกเปรียบเทียบกบักองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ B1-Unsecured จะพบว่ำ หนีใ้นกองสินทรัพย์นีมี้ลกูหนีส้่วนใหญ่เป็นนิติ
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บคุคลและมีมลูหนีต้่อรำยค่อนข้ำงสงู ส่งผลให้กำรติดตำมทวงถำมหนีมี้ควำมซบัซ้อนในทำงปฏิบตัิ เน่ืองจำกในขัน้ตอน
กำรติดต่อประสำนงำนเพ่ือติดตำมทวงถำมหนีส้ ำหรับนิติบคุคลที่มีสถำนะเลิกกิจกำรจะมีควำมยุ่งยำกกว่ำกำรติดตำมหนี ้
คงค้ำงจำกบุคคลธรรมดำ รวมทัง้รำยได้จำกกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ C3 ท่ีสำมำรถจัดเก็บจำกลูกหนีไ้ด้ยำกกว่ำ 
เน่ืองจำกหนีส้่วนใหญ่ในกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักล่ำวเป็นหนีท่ี้เกิดจำกสญัญำเช่ำซือ้รถยนต์ (หนีห้ลงัขำย) ซึ่งเก็บ
หนีไ้ด้ยำกกวำ่ และมียอดคงค้ำงตอ่รำยคอ่นข้ำงสงูกว่ำเม่ือเปรียบเทียบกบัสินเช่ือสว่นบคุคล แม้ว่ำจะมีระยะเวลำคงค้ำงท่ี
ใกล้เคียงกบักองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ A1&A2 ก็ตำม 

 รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2559 มีสำเหตมุำจำกกำรท่ีบริษัทรับรู้รำยได้จำก
กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีบริษัทได้ท ำกำรประมลูเข้ำมำบริหำรในปี 2558 บำงกองได้มำกขึน้ ทัง้นี ้รำยได้จำกเงินให้
สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพของปี 2559 มำจำกกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ A1&A2 กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ A3 
กองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ B1-Unsecured และกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ C6 โดยกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีบริษัทรับรู้
รำยได้เพิ่มขึน้ในปี 2559 ประกอบด้วย กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ A3 ท่ีสำมำรถรับรู้รำยได้จ ำนวน 63.98 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 63.15 ล้ำนบำท และกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ C6 ท่ีบริษัทสำมำรถรับรู้รำยได้จ ำนวน 1.36 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 1.30 ล้ำนบำท รวมทัง้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ A1&A2 ท่ีสำมำรถรับรู้รำยได้
จ ำนวน 96.84 ล้ำนบำท ซึง่เป็นกำรรับรู้รำยได้ท่ีลดลงจ ำนวน 26.23 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกบัปี 2558 และรำยได้จำกกอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพ B1-Unsecured จ ำนวน 0.24 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 0.08 ล้ำนบำท โดยรำยได้จำก
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพหลกัในปี 2559 มำจำกรำยได้จำกกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ A1&A2 กองสินทรัพย์
ด้อยคุณภำพ A3 และกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ C6 เน่ืองจำกหนีค้งค้ำงส่วนใหญ่ของกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพทัง้ 3 
กอง เป็นสินเช่ือส่วนบุคคล ยกตัวอย่ำงเช่น หนีบ้ตัรเครดิต หนีบ้ตัรกดเงินสด และเงินเบิกเกินบญัชีส่วนบุคคล เป็นต้น 
ส่งผลให้มียอดหนีค้งค้ำงต่อรำยมีปริมำณไม่สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัสินเช่ือท่ีมียอดคงค้ำงเป็นมลูค่ำสงู เช่น สินเช่ือเช่ำซือ้ 
หรือ หนีส้ินท่ีเกิดจำกกำรค้ำงช ำระของสินเช่ือนิติบุคคล ส่งผลให้ลกูหนีแ้ต่ละรำยมีโอกำสท่ีจะช ำระหนีค้งค้ำงมำกกว่ำ 
ประกอบกบัระยะเวลำค้ำงช ำระหนีข้องกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพทัง้ 3 กอง ดงักล่ำว ณ วนัท่ีบริษัทประมลูได้ค่อนข้ำงต ่ำ
จึงท ำให้บริษัทมีโอกำสติดตำมทวงถำมหนีส้ ำเร็จในอตัรำท่ีสงูกว่ำ หำกพิจำรณำกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพอ่ืน ๆ ณ สิน้ปี 
2559 พบว่ำกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ C1 กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ C2 กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ C4 กองสินทรัพย์
ด้อยคณุภำพ C5 และกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ B1-Secured ซึ่งเป็นกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีไม่สำมำรถรับรู้รำยได้
ของบริษัทจะเป็นกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้(1) มีหนีค้งค้ำงท่ีเป็นสินเช่ือเช่ำซือ้ท่ีมียอดคงค้ำงสงู
ส่งผลให้สำมำรถติดตำมทวงถำมลกูหนีใ้ห้มำช ำระหนีไ้ด้ยำก (2) มีหนีค้งค้ำงท่ีเลยก ำหนดระยะเวลำเป็นเวลำนำน และ 
(3) มีหนีค้งค้ำงท่ีเป็นหนีมี้หลกัประกนั ซึง่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรรับรู้รำยได้ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจำกมีขัน้ตอนกำรเจรจำ
ตอ่รองเพ่ือโอนทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัมำช ำระหนี ้และ/หรือ กำรบงัคบัขำยทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกนัผ่ำนกรมบงัคบัคดีเพ่ือ
มำช ำระหนี ้จึงท ำให้กำรรับรู้รำยได้ท่ีเก่ียวข้องใช้ระยะเวลำคอ่นข้ำงนำนและซบัซ้อนกว่ำกำรติดตำมทวงถำมหนีจ้ำกลกูหนี ้
ผิดนดัช ำระทัว่ไป  

รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพของบริษัทในปี 2560 มีมลูค่ำ 162.01 ล้ำนบำท ซึง่มีจ ำนวนลดลง
เล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัรำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพใน  ปี 2559 ท่ีมีมลูค่ำเท่ำกบั 162.42 ล้ำน
บำท คิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 0.26 ทัง้นี ้บริษัทสำมำรถชนะกำรประมลูกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีไม่มีหลกัประกนั
ซึ่งมีมลูค่ำไม่สงูมำกนกั รวมถึงกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีมีหลกัประกนัท่ีบริษัทเร่ิมประมลูในปีดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
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ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยซึ่งเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนปกติของกำรบริหำรกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีมี
หลกัประกัน ด้วยเหตุผลดังกล่ำวส่งผลให้รำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นยัส ำคญัตำมเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีเติบโตขึน้ในปีดงักล่ำว โดยสำเหตขุองกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้
ดงักลำ่วในปี 2560 มำจำกกำรท่ีรำยได้จำกกำรบริหำรกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ A1&A2 มีจ ำนวนลดลง โดยมีเหตผุลมำ
จำกระยะเวลำในกำรบริหำรกองหนีข้องบริษัท ตำมท่ีกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ A1&A2 ได้ถกูซือ้มำบริหำรตัง้แต่ปี 2557 
ส่งผลให้ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บเร่ิมลดลงเล็กน้อยตำมระยะเวลำของกำรบริหำรกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพซึ่ง
สอดคล้องกบัข้อมลูในอดีตของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทสำมำรถจดัเก็บเงินสดจำกกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ A3 และ
กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ C6 ได้ในสดัส่วนท่ีมำกขึน้เม่ือเทียบกับปี 2559 ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรบริหำรกอง
สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ A3 และกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ C6 มำกขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ 
เน่ืองจำก กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ A3 และกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ C6 อยู่ในช่วงปีท่ี 2 ถึง 3 ของกำรบริหำรสง่ผลให้
ประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บยงัอยู่ในระดบัท่ีน่ำพงึพอใจ นอกจำกนี  ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ B1-Secured มีรำยได้จำก
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพจำกกำรบงัคบัขำยทรัพย์ท่ีเป็นหลกัประกันผ่ำนกรมบงัคบัคดีเพ่ือมำช ำระหนีไ้ด้
ส ำเร็จในไตรมำสท่ี 1 ปี 2560 และกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ C1 กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ C2 กองสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพ C4 และกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ C5 ท่ีบริษัทได้ท ำกำรประมลูซือ้มำในอดีตได้มีกำรตดัเงินลงทนุจนหมดแล้ว 
ดงันัน้ ในกรณีท่ีบริษัทสำมำรถติดตำมทวงถำมหนีจ้ำกลกูหนีข้องกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักลำ่วได้ บริษัทจะสำมำรถ
รับรู้เงินสดท่ีจดัเก็บได้นัน้เป็นรำยได้ทัง้จ ำนวน 

 รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีส้ิน  

รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ิน เป็นรำยได้ท่ีเกิดขึน้จำกธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้โดย
บริษัทจะรับติดตำมทวงถำมหนีซ้ึ่งเป็นหนีด้้อยคณุภำพหรือหนีค้งค้ำงท่ีผู้ว่ำจ้ำงไม่สำมำรถติดตำมให้ลกูหนีช้ ำระเงินได้
ตำมเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกนัไว้ เช่น หนีบ้ตัรเครดิต หนีเ้งินกู้ส่วนบุคคล และหนีโ้ทรศพัท์ ทัง้นี ้บริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนใน
กำรให้บริกำรเป็นสดัส่วนของมลูหนีท่ี้สำมำรถเรียกเก็บจำกลกูหนีข้องผู้ว่ำจ้ำง (ค่ำคอมมิชชั่นท่ีค ำนวณเป็นร้อยละของ
ยอดจัดเก็บจำกลกูหนี)้ ตำมสญัญำท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินส ำหรับปี 2558 ปี 
2559 และปี 2560 เท่ำกับจ ำนวน 15.97 ล้ำนบำท 31.66 ล้ำนบำท และ 37.71 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำร
เพิ่มขึน้จำกปี 2558 และ 2559 เท่ำกับร้อยละ 98.21 และ ร้อยละ 19.11 ตำมล ำดบั หรือ คิดเป็นร้อยละ 11.07 ร้อยละ 
16.00 และร้อยละ 18.26 ของรำยได้รวมในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตำมล ำดบั 

คู่สัญญา รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีสิ้น (ล้านบาท) ผลตอบแทนคดิเป็นร้อยละของยอด
จดัเกบ็รวม 2558 2559 2560 

บริษทัในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
คู่สญัญารายท่ี 1 - - - 12.37% – 15.69% 
คู่สญัญารายท่ี 2 1.22 2.88 - 9.36% – 9.67% 
คู่สญัญารายท่ี 3 1.80 0.40 0.66 7.63% – 8.64% 
คู่สญัญารายท่ี 4 0.03 8.14 - 2.01% – 2.20% 
คู่สญัญารายท่ี 5 9.72 12.87 15.79 2.02% – 2.45% 
คู่สญัญารายท่ี 6 0.44 - - 13.00% 
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คู่สัญญา รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีสิ้น (ล้านบาท) ผลตอบแทนคดิเป็นร้อยละของยอด
จดัเกบ็รวม 2558 2559 2560 

คู่สญัญารายท่ี 7 - 2.69 4.10 12.30% – 12.91% 
คู่สญัญารายท่ี 8 1.98 2.58 8.53 3.69% – 12.75% 
คู่สญัญารายท่ี 9 - - - 11.48% 

ธนาคารพาณชิย์และบริษทัย่อยของธนาคารพาณชิย์ 

คู่สญัญารายท่ี 10 0.05 - - 14.00% – 15.25% 
คู่สญัญารายท่ี 11 - - - 23.69% – 24.48% 
คู่สญัญารายท่ี 12 0.74 0.64 0.002 14.88% – 21.61% 
คู่สญัญารายท่ี 13 - - - 20.36% 
คู่สญัญารายท่ี 14 - 0.98 2.35 15.98% – 16.54% 
คู่สญัญารายท่ี 14 - 0.48 1.81 11.10% – 14.29% 
คู่สญัญารายท่ี 15 - - 1.50 9.35% 
คู่สญัญา รายท่ี 16 - - 2.24 2.30% 
คู่สญัญา รายท่ี 17 - - 0.71 2.18% 

รวม 15.97 31.66 37.71 - 

รำยได้ท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558 มำจำกกำรท่ีบริษัทมีรำยได้จำกสญัญำให้บริกำรติดตำมทวงถำมหนีท่ี้เพิ่มมำกขึน้ ทัง้นี ้
ในปี 2558 บริษัทมีกำรรับงำนบริกำรติดตำมทวงถำมหนีจ้ำกบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร จ ำนวน 6 สญัญำ และงำนบริกำรติดตำมทวงถำมหนีจ้ำกบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนำคำรพำณิชย์
จ ำนวน 2 สญัญำ รวมทัง้สิน้ 8 สญัญำ คิดเป็นรำยได้จ ำนวน 15.97 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรท ำสญัญำผ่ำน CHAYO และ 
Chayo Call Center ซึ่งมีกำรรับโอนงำนจำกบริษัท ชะยะ ลอว์ เฟิร์ม จ ำกัด ท่ีเคยเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีให้บริกำร
ติดตำมทวงถำมหนีเ้ช่นกนั แต่ในขณะนัน้ได้มีกำรโอนลกูหนีอ้อกเพ่ือเตรียมกำรเลิกธุรกิจในปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกบัแนว
ทำงกำรขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ตำมแผนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท่ีบริษัทวำงไว้
รวมอยู่จ ำนวน  7 สญัญำ และ 1 สญัญำ ตำมล ำดบั จำกเดิมในปี 2557 ท่ีบริษัทมีรำยได้จำกสญัญำให้บริกำรติดตำมทวง
ถำมหนีก้บับริษัทจดทะเบียนทัง้ในหมวดธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ และหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรผ่ำน 
CHAYO และ Chayo Call Center รวมทัง้สิน้ 9 สญัญำ โดยแบ่งออกเป็นกำรรับงำนบริกำรติดตำมทวงถำมหนีจ้ำกบริษัท
จดทะเบียนในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จ ำนวน 6 สญัญำ และงำนบริกำรติดตำมทวงถำมหนีจ้ำก
บริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนำคำรพำณิชย์จ ำนวน 3 สญัญำ คิดเป็นรำยได้จ ำนวน 13.87 ล้ำนบำท บริษัทมีรำยได้
จำกกำรเร่งรัดหนีส้ินที่เพิ่มมำกขึน้ถงึแม้วำ่บริษัทมีจ ำนวนผู้ว่ำจ้ำงท่ีเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในหมวดธุรกิจธนำคำรพำณิชย์
ลดลง เน่ืองจำกถึงแม้ว่ำค่ำตอบแทนของกำรติดตำมทวงถำมหนีก้บัลกูหนีโ้ทรคมนำคม (ลกูหนีข้องบริษัทจดทะเบียนใน
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) จะมีสดัส่วนร้อยละต่อยอดจดัเก็บท่ีน้อยกว่ำค่ำตอบแทนตำมสญัญำท่ี
ลกูค้ำท่ีเป็นสถำบนักำรเงินก ำหนดจ่ำยในปี 2557 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทสำมำรถจดัเก็บหนีจ้ำกลกูหนีข้องบริษัทในกลุ่ม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้มำกกว่ำ เน่ืองจำกยอดหนีค้งค้ำงของค่ำบริกำรโทรคมนำคมรำยเดือนค้ำงช ำระมี
มลูค่ำไม่สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดหนีค้งค้ำงจำกลกูหนีข้องธนำคำรพำณิชย์ ยกตวัอย่ำงเช่น หนีบ้ตัรเครดิต หนีส้ินเช่ือ
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เช่ำซือ้ หรือ สินเช่ือส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี ้บริษัทจึงมียอดจัดเก็บท่ีสงูขึน้มำกจำกกำรติดตำมทวงถำมหนีใ้นปี 2558 จน
สำมำรถชดเชยกบัอตัรำค่ำตอบแทนจำกยอดจดัเก็บท่ีลดลง ส่งผลให้รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินของบริษัทเพิ่ม
สงูขึน้ในปี 2558 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2559 เป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัทสำมำรถจัดเก็บหนีจ้ำกลกูหนี ้
ของบริษัทในกลุม่เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้มำกขึน้ เน่ืองจำกปริมำณหนีค้่ำโทรศพัท์จำกธุรกิจโทรคมนำคม
ซึ่งเป็นลูกค้ำหลักของบริษัทมีมำกขึน้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับกำรท่ีบริษัทได้กลับมำท ำสัญญำ
ให้บริกำรติดตำมทวงถำมหนีใ้นปริมำณท่ีเพิ่มขึน้กับธนำคำรพำณิชย์ซึ่งให้สดัส่วนค่ำตอบแทนต่อยอดจดัเก็บท่ีสงูได้อีก
ครัง้หลงัจำกท่ีปี 2558 บริษัทได้ท ำกำรติดตำมทวงถำมหนีใ้ห้กบัลกูค้ำประเภทกลุม่ธนำคำรพำณิชย์ในจ ำนวนที่ลดลง  

ใน ปี 2560 บริษัทมีสัญญำให้บริกำรติดตำมทวงถำมหนีร้วมทัง้สิน้ 10 สัญญำ ผ่ำน CHAYO และ Chayo Call 
Center ในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินทัง้สิน้จ ำนวน 37.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินในปี 2559 ซึง่มีจ ำนวน 31.66 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ 19.11 ทัง้นี ้สำเหตขุองกำรเติบโต
ของรำยได้มำจำกกำรท่ีบริษัทสำมำรถติดตำมทวงถำมหนีท่ี้ได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำงในกลุ่มธนำคำรพำณิชย์ได้มำก
ขึน้ทัง้จำกผู้วำ่จ้ำงรำยเดิมและผู้วำ่จ้ำงรำยใหมท่ี่บริษัทได้เร่ิมให้บริกำรในปี 2560  

 รายได้จากการให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้า 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรศนูย์ข้อมลูลกูค้ำ เป็นรำยได้ท่ีเกิดขึน้จำกธุรกิจศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำซึง่เป็นส่วนงำนธุรกิจ
ท่ีกลุ่มบริษัทเร่ิมด ำเนินงำนในปี 2559 เป็นปีแรก โดยบริษัทให้บริกำรแก่ผู้ว่ำจ้ำงในกำรรับสำยเรียกเข้ำของลกูค้ำของผู้
ว่ำจ้ำงผ่ำนทำงโทรศพัท์ท่ีติดต่อเข้ำมำ (Inbound) เพ่ือสอบถำมข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของผู้ว่ำจ้ำง โดยบริษัทจะได้รับ
คำ่ตอบแทนในกำรให้บริกำรแก่ผู้วำ่จ้ำงตำมสญัญำท่ีได้ตกลงไว้ ทัง้นี ้บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรศนูย์ข้อมลูลกูค้ำใน
ปี 2559 และปี 2560 จ ำนวน 3.06 ล้ำนบำท และ 6.26 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ 104.98 ในปี 2560 
โดยกลุม่ลกูค้ำของบริษัทในสว่นงำนดงักลำ่ว ได้แก่ บริษัทในกลุม่เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและสถำบนักำรเงิน
อย่ำงไรก็ดี  สำเหตท่ีุรำยได้จำกกำรให้บริกำรศนูย์ข้อมลูลกูค้ำเพิ่มสงูขึน้มำกมีผลมำจำกบริษัทเร่ิมด ำเนินธุรกิจให้บริกำร
ศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำในเดือนกนัยำยนปี 2559 จงึสง่ผลให้บริษัทเร่ิมรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรดงักลำ่วได้ในปลำยไตร
มำสท่ี 3 ปี 2559 เม่ือเปรียบเทียบกบัรำยได้ทัง้ปี 2560 จงึท ำให้เหน็วำ่รำยได้ของบริษัทมีกำรเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ในอตัรำท่ีสงู 

ต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทุนกำรให้บริกำรหลักของบริษัทได้แก่ เงินเดือน ค่ำคอมมิชชั่น และค่ำบริกำรเรียกเก็บหนีท่ี้จ่ำยให้แก่
บคุคลภำยนอก โดยบริษัทมีต้นทนุกำรให้บริกำรรวมส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบัจ ำนวน 38.27 ล้ำนบำท 
61.60 ล้ำนบำท และ 73.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้จำกปี 2558 และ 2559 เท่ำกับร้อยละ 60.96 
และ 18.90 ตำมล ำดบั และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 26.52 ร้อยละ 31.13 และร้อยละ 35.46 ของรำยได้รวมในปี 2558 ถึงปี 
2560 ตำมล ำดบั  

ทัง้นี ้ต้นทนุกำรให้บริกำรสำมำรถจดัประเภทตำมสว่นงำนด ำเนินกำรได้ 3 ประเภทประกอบด้วย ต้นทนุจำกเงินให้
สินเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ ต้นทนุกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินและต้นทนุกำรให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ 

 ต้นทุนจากเงนิให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
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ต้นทุนหลักจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพของบริษัท ประกอบด้วยค่ำบริกำรเรียกเก็บหนีแ้ละค่ำ
คอมมิชชัน่ คำ่ใช้จ่ำยทำงกฎหมำย และเงินเดือนของพนกังำน ซึง่เป็นต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบักำรติดตำมทวงถำม ทัง้กำรจ้ำง
พนกังำนติดตำมทวงถำมจำกพนกังำนท่ีเป็นพนกังำนของบริษัทและพนกังำนภำยนอก รวมถึงกำรบงัคบัทำงกฎหมำยเพ่ือ
ท ำกำรบงัคับคดีจำกลกูหนีแ้ละ/หรือขยำยอำยคุวำมทำงกฎหมำยโดยมีวตัถปุระสงค์ให้บริษัทสำมำรถติดตำมหนีค้งค้ำง
จำกลกูหนีไ้ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ต้นทุนทำงตรงส่วนใหญ่จะมีลกัษณะแปรผนัไปตำมรำยได้ซึ่งได้แก่ ค่ำ
คอมมิชชัน่และค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยท่ีจ่ำยให้พนกังำนติดตำมทวงถำมทัง้ภำยในและภำยนอก โดยฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์
ของบริษัทจะเป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน รวมถึงอตัรำค่ำคอมมิชชัน่ท่ีจ่ำยให้แก่ผู้ รับจ้ำงติดตำมทวงถำมหนี ้
ซึง่ขึน้อยูก่บัประเภทลกูหนีใ้นกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ เช่น ลกูหนีท่ี้ติดตำมได้ยำกจะมีอตัรำค่ำคอมมิชชัน่ท่ีสงูกว่ำลกูหนี ้
ท่ีติดตำมได้ง่ำย รวมถึงสภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขนัโดยรวมในอตุสำหกรรมด้วย ส ำหรับกำรบริหำรกองสินทรัพย์
ด้อยคณุภำพนัน้ บริษัทจะมีกำรหมนุเวียนบริษัทท่ีรับว่ำจ้ำงติดตำมทวงถำมหนีท้ัง้ภำยในและภำยนอก เน่ืองจำกบริษัท
รับจ้ำงติดตำมทวงถำมแต่ละแห่งมีควำมเช่ียวชำญในกำรติดตำมทวงถำมลูกหนีแ้ต่ละประเภทท่ีแตกต่ำงกันออกไป 
ประกอบกบักำรท่ีบริษัทมีกำรจดัอนัดบับริษัทท่ีรับจ้ำงกำรติดตำมทวงถำม ส่งผลให้บริษัทท่ีด ำเนินกำรรับจ้ำงติดตำมทวง
ถำมให้บริษัทต้องหมัน่พยำยำมท ำยอดจดัเก็บให้ได้ตำมเปำ้หมำยของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือกำรได้รับกำรจดัจ้ำงและ
ได้รับคำ่คอมมิชชัน่ท่ีเหมำะสม 

โดยทัว่ไป ในช่วงแรกของกำรบริหำรกองสนิทรัพย์จะมีต้นทนุในกำรติดตำมคอ่นข้ำงต ่ำเน่ืองจำกเป็นหนีท่ี้ติดตำมได้
ง่ำย อยำ่งไรก็ดี เมื่อเร่ิมเข้ำสูช่่วงปลำยของกำรบริหำรกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพนัน้ ๆ (เช่น อำย ุ3-4 ปีขึน้ไป) บริษัทอำจมี
ค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจำกกำรติดตำมทวงถำมอำจท ำได้ยำกขึน้ เน่ืองจำกต้องอำศัยกำรบังคับใช้ทำง
กฎหมำยมำเพ่ือเสริมควำมสำมำรถในกำรเจรจำและจดัเก็บหนีเ้พิ่มเติม ดงันัน้ต้นทนุทำงกฎหมำยของบริษัทและค่ำใช้จ่ำย
งำนคดีจึงอำจเพิ่มขึน้ในปีท้ำย ๆ ของกำรบริหำรกองสินทรัพย์แต่ละกอง อย่ำงไรก็ดี กำรบงัคบัใช้กฎหมำยหรือกำรสวม
สิทธิและฟอ้งร้องจะเป็นกำรยืดอำยคุวำมทำงกฎหมำยในกำรติดตำม เจรจำ และทวงถำมหนี ้เช่น เม่ือศำลสัง่แล้วจะมีอำยุ
ควำมในกำรติดตำมและบงัคบัคดีเพิ่มอีก 10 ปี นบัจำกวนัท่ีศำลสัง่ ดงันัน้ ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้จำกกรณีดงักล่ำว จะสำมำรถ
ช่วยให้ประสทิธิภำพของบริษัทเพิ่มขึน้ตำมไปด้วย  

นอกจำกนีห้ำกพิจำรณำในกรณีท่ีกองสนิทรัพย์ด้อยคณุภำพมีมลูค่ำกำรได้มำท่ีคอ่นข้ำงต ่ำ แต่มีมลูค่ำหนีค้งค้ำงสงู
ซึ่งมักเป็นหนีท่ี้ติดตำมได้ยำก บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจำกต้นทุนกำรว่ำจ้ำงติดตำมทวงถำมหนีม้ำกนัก เน่ืองจำก
บริษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนท่ีแปรผนัไปตำมยอดจดัเก็บในรูปแบบของค่ำคอมมิชชัน่เป็นสว่นใหญ่ ซึง่ส่งผลให้ต้นทนุกำร
บริหำรหนีมี้จ ำนวนแปรผนัไปตำมยอดจดัเก็บด้วยเช่นกนั  

ต้นทนุจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 
27.30 ล้ำนบำท 37.72 ล้ำนบำท และ 46.37 ตำมล ำดบั คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละร้อยละ 38.17 ในปี 2559 และร้อยละ 
22.93 และมีสดัส่วนต้นทนุต่อรำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพเท่ำกบั  ร้อยละ 21.80 ร้อยละ 23.23 และ
ร้อยละ 28.62 ในปี 2558 ถึง 2560 ตำมล ำดบั แสดงให้เห็นว่ำบริษัทสำมำรถควบคมุต้นทนุจำกส่วนงำนธุรกิจลงทนุและ
บริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพได้ดีขึน้ในปี 2558 ก่อนท่ีจะมีกำรเพิ่มขึน้ของต้นทุนจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อย
คณุภำพเลก็น้อยในปี 2559 และปี 2560 

ต้นทนุจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558 มีสำเหตมุำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือน ค่ำ
คอมมิชชั่น สวัสดิกำร และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำน ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยจ ำนวนพนักงำนเพ่ือรองรับ
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ปริมำณงำน อยำ่งไรก็ตำม สำเหตท่ีุท ำให้บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุต่อรำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพลดลง
เป็นผลมำจำกรำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีเพิ่มสงูขึน้มำกจำกปี 2557 ซึ่งสง่ผลให้สดัสว่นต้นทนุต่อ
รำยได้ลดลง 

ต้นทนุจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2559 มีสำเหตมุำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือน ค่ำ
คอมมิชชั่น สวัสดิกำร และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำน ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยจ ำนวนพนักงำนเพ่ือรองรับ
ปริมำณงำนเช่นเดียวกบัปี 2558 อย่ำงไรก็ตำม สำเหตท่ีุท ำให้สดัส่วนต้นทนุต่อรำยได้ของส่วนงำนเพิ่มขึน้ในปี 2559 มำ
จำกกำรท่ีบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยส ำหรับกำรบงัคบัคดีเพ่ืออำยดัเงิน และ/หรือ ยึดทรัพย์ส ำหรับกองสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพ A1&A2 เพิ่มขึน้ เน่ืองจำกบริษัทประเมินวำ่ลกูหนีจ้ำกกองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพดงักลำ่วมีศกัยภำพท่ีจะสำมำรถ
ฟ้องร้องเรียกเก็บเงิน รวมไปถึงกำรฟ้องร้องเพ่ือยืดอำยหุนีซ้ึ่งจะส่งผลให้คดีมีอำยคุวำมทัง้สิน้ 10 ปี ท ำให้บริษัทสำมำรถ
ขยำยระยะเวลำในกำรเก็บเงินจำกลกูหนีไ้ด้ยำวนำนขึน้ซึ่งจะช่วยให้ลกูหนีไ้ด้มีเวลำในกำรเตรียมตวัช ำระหนีห้รือหำทำง
ออกในกำรหำเงินมำช ำระบริษัทท่ีนำนขึน้ ส่งผลบริษัทมีโอกำสเรียกเก็บหนีไ้ด้มำกขึน้ ประกอบกบักำรท่ีบริษัทมีกำรจ่ำย
คำ่บริกำรเรียกเก็บหนีใ้นอตัรำท่ีสงูขึน้เลก็น้อยหำกเปรียบเทียบเป็นสดัสว่นของยอดจดัเก็บในปี 2558 

ต้นทุนจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2560 มีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำบริกำร
เรียกเก็บหนีซ้ึ่งเป็นไปตำมประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บหนีท่ี้เพิ่มขึน้ของบริษัทท่ีได้รับกำรว่ำจ้ำง  และกำรเพิ่มขึน้ของ
ค่ำใช้จ่ำยงำนคดีส ำหรับ กำรสวมสิทธ์ิ ย่ืนฟ้อง รวมไปถึงกำรบังคับคดีเพ่ืออำยัดเงิน และ/หรือ ยึดทรัพย์ส ำหรับกอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพของบริษัทซึง่เพิ่มขึน้จำกปี 2559 

 ต้นทุนการให้บริการเร่งรัดหนีส้ิน 

ต้นทนุหลกัจำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือนของพนกังำนติดตำมทวงถำมของบริษัท 
และค่ำคอมมิชชัน่ซึง่เป็นไปตำมปริมำณของยอดจดัเก็บของพนกังำนติดตำมทวงถำม ทัง้นี ้สว่นประกอบอ่ืน ๆ ของต้นทนุ
ทำงตรงของบริษัทประกอบด้วย คำ่ตอบแทนอ่ืน ๆ และสวสัดิกำรตำ่ง ๆ ของพนกังำนบริษัท 

ต้นทนุจำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 10.97 ล้ำน
บำท 22.72 ล้ำนบำท และ 23.02 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 107.22 ในปี 2559 และร้อยละ 1.29 ในปี 2560 
และมีสดัส่วนต้นทนุต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินเท่ำกบัร้อยละ 68.65 ร้อยละ 71.77 และร้อยละ 61.04 ในปี 
2558 ถึง 2560 ตำมล ำดบั แสดงให้เห็นว่ำ กำรเติบโตของต้นทนุจำกกำรให้บริกำรเร่ง รัดหนีส้ินมีกำรเติบโตท่ีสงูกว่ำกำร
เติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินตัง้แต่ปี 2558 และปี 2559 อย่ำงไรก็ดี บริษัทสำมำรถบริหำรต้นทนุได้มี
ประสทิธิภำพเพิ่มขึน้ในปี 2560 

ต้นทนุกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินที่เพิ่มขึน้ในปี 2558 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำนในระหวำ่งปีเพ่ือ
รองรับกบัปริมำณงำนท่ีบริษัทต้องท ำกำรติดตำมเร่งรัดหนีใ้ห้มำกขึน้ นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรย้ำยพนกังำนบำงส่วนจำก
บริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีให้บริกำรติดตำมทวงถำมหนีท่ี้เตรียมเลิกกิจกำร เข้ำมำอยู่ใน CHAYO เช่นเดียวกับกำรโอนงำน
ให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้ตำมกำรแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจในปี 2558 เพ่ือกำรขจัดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ตำมแผนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท่ีบริษัทวำงไว้  จึงส่งผลให้ต้นทนุกำร
ให้บริกำรท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังำนสงูขึน้ตำมไปด้วย เช่น เงินเดือน ค่ำตอบแทนอ่ืน และคำ่คอมมิชชัน่ เป็นต้น 
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ต้นทุนกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2559 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนักงำนเพ่ือรองรับ
ปริมำณงำนท่ีเพิ่มขึน้ท ำให้บริษัทมีเงินเดือน เงินสมทบประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพของพนกังำน
ฝ่ำยปฏิบตัิกำรของบริษัทเพิ่มขึน้ รวมทัง้กำรท่ีบริษัทต้องมีต้นทนุเพิ่มเติมจำกกำรอบรมพนกังำนใหม่ในช่วงแรกเก่ียวกบั
วิธีกำรติดตำมทวงถำมหนี ้พระรำชบญัญัติกำรทวงถำมหนี ้และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจและเพิ่ม
ศกัยภำพของกลุ่มบริษัทในอนำคต ดังนัน้ อัตรำส่วนของต้นทุนต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินในปี 2559 จึง
เพิ่มขึน้เลก็น้อย 

ต้นทุนกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2560 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำคอมมิชชั่นและต้นทุนกำร
ติดตำมหนีส้ิน ยกตวัอย่ำงเช่น ค่ำจดหมำยและค่ำโทรศพัท์ท่ีพนกังำนใช้ในกำรติดตำมทวงถำมจำกลกูหนี ้ซึง่ล้วนเป็นผล
มำจำกกำรท่ีบริษัทมีปริมำณงำนวำ่จ้ำงท่ีเพิ่มมำกขึน้ในปี 2560 

 ต้นทุนการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 

ต้นทนุหลกัจำกกำรให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำในปัจจบุนัประกอบด้วยเงินเดือนพนกังำนและค่ำคอมมิชชัน่
เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรให้บริกำร ทัง้นี ้ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของต้นทุนหลักของธุรกิจประกอบด้วย
คำ่ตอบแทนอ่ืน ๆ และสวสัดิกำรตำ่ง ๆ ของพนกังำน 

ต้นทนุกำรให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำซึง่เป็นสว่นงำนด ำเนินงำนใหม่ของบริษัทท่ีเร่ิมด ำเนินงำนในปี 2559 มี
จ ำนวนเท่ำกบั 1.16 ล้ำนบำท และ 3.85 ล้ำนบำท ในปี 2559 และปี 2560 ตำมล ำดบั คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ 234.21 
สำเหตท่ีุรำยได้จำกกำรให้บริกำรศนูย์ข้อมลูลกูค้ำเพิ่มสูงขึน้มำกเป็นผลมำจำกบริษัทเร่ิมด ำเนินธุรกิจให้บริกำรศนูย์บริกำร
ข้อมูลลูกค้ำในเดือนกันยำยนปี 2559 จึงส่งผลให้บริษัทเร่ิมกำรให้บริกำรดงักล่ำวได้ในปลำยไตรมำสท่ี 3 ปี 2559 เม่ือ
เปรียบเทียบกับต้นทุนกำรให้บริกำรศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำทัง้ปี 2560 จึงท ำให้เห็นว่ำต้นทุนดังกล่ำวของบริษัทมีกำร
เติบโตท่ีเพิ่มขึน้ในอตัรำท่ีสงู ในปี 2560 ทัง้นี ้ต้นทนุหลกัของสว่นงำนด ำเนินงำนประกอบด้วย เงินเดือนของพนกังำนและ
คำ่คอมมิชชัน่จำกกำรด ำเนินงำน 

ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบัจ ำนวน 102.96 ล้ำนบำท 135.54 ล้ำนบำท และ 
132.74 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้จำกปี 2558 เท่ำกบัร้อยละ 31.64 และอตัรำกำรลดลงจำกปี 2559 
เท่ำกบัร้อยละ 2.06 โดยกำรเติบโตของก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเป็นไปในทิศทำงเดียวกบัส่วนงำนธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ด้อย
คณุภำพ เน่ืองจำกรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทมำกกว่ำร้อยละ 70.00 มำจำกรำยได้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์
ด้อยคณุภำพ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ส าหรับปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

เงินเดือน 4.39 20.53% 10.95 26.28% 14.97 33.08% 
ผลตอบแทนอื่น ๆ1/ 0.18 0.83% 6.59 15.82% 4.22 9.32% 
คำ่คอมมิชชัน่ 1.01 4.71% 1.55 3.73% - - 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ส าหรับปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

คำ่เสื่อมรำคำ 2.27 10.62% 3.73 8.96% 4.35 9.62% 
คำ่ตรวจสอบบญัชี 3.54 16.57% 4.04 9.69% 5.80 12.81% 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 9.21 43.10% 14.80 35.52% 15.93 35.17% 
รำยกำรปรับปรุง 0.78 3.64% - - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 21.38 100.00% 41.66 100.00% 45.27 100.00% 
หมายเหต:ุ 1/ เงินโบนสัในปี 2558 ถูกรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการทัง้หมด ทัง้นี้ บริษัทมีการปรับปรุงระบบบญัชีในปี 

2558 ซ่ึงมีการแยกบญัชีเงินเดือนและเงินโบนสัทีไ่ม่ใช่ตน้ทนุการใหบ้ริการโดยตรงเป็นส่วนค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลกัของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือน และเงินโบนสัของฝ่ำยบริหำร ค่ำตรวจสอบบญัชี 
และค่ำท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ โดยบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบัจ ำนวน 21.38 
ล้ำนบำท 41.66 ล้ำนบำท และ 45.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้จำกปี 2558 และ 2559 เทำ่กบัร้อยละ 
94.88 และร้อยละ 8.68 ตำมล ำดับ ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรท่ีเพิ่มขึน้มีสำเหตุหลักมำจำกกำรท่ีบริษัทมีจ ำนวน
พนักงำนฝ่ำยบริหำรรวมทัง้ผู้บริหำรเพิ่มมำกขึน้ เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจส่งผลให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรท่ี
เพิ่มขึน้ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชุม และค่ำคอมมิชชัน่ รวมทัง้กำรเพิ่มขึน้ของค่ำท่ีปรึกษำและค่ำธรรมเนียม
วิชำชีพท่ีเก่ียวข้องกับกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่ำงไรก็ดี 
หลงัจำกท่ีบริษัทได้ท ำกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกบักำร
เตรียมตวัจดทะเบียนดงักลำ่วจะมีจ ำนวนลดลง 

รายได้อ่ืน 

รำยได้อ่ืนของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับจ ำนวน 3.08 ล้ำนบำท 0.72 ล้ำนบำท และ 0.58 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 76.53 และร้อยละ 20.19 ในปี 2559 และปี 2560 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้
รำยได้อ่ืนท่ีลดลงในปี 2559 เป็นผลมำจำกบริษัทไม่มีรำยได้ค่ำบริกำรและรำยได้ค่ำเช่ำเกิดขึน้ รวมไปถึงกำรท่ีบริษัทมี
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีลดลง โดยบริษัทมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุเผ่ือขำยในปี 2559 ทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 
77.00 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้บริษัทมีรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งได้แก่กำรจ ำหน่ำย
เคร่ืองใช้ส ำนกังำนในปี 2559 และปี 2560 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทำงกำรเงินของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทำ่กบัจ ำนวน 3.37 ล้ำนบำท 2.98 ล้ำนบำท และ 
1.25 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 11.48 และร้อยละ 57.91 ในปี 2559 และปี 2560 ตำมล ำดับ 
ทัง้นี ้ต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2560 มีจ ำนวนลดลงจำกปี 2558 และ 2559 เน่ืองจำกบริษัทมีดอกเบีย้จ่ำยท่ีลดลงจำกปี 
2558 และปี 2559 ซึง่บริษัทมีกำรกู้ ยืมเงินเพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรและใช้หมนุเวียนในกิจกำร โดยในปี 2560 บริษัทมี
กำรกู้ ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินโดยมียอดคงค้ำงทัง้สิน้ 50.88 ล้ำนบำท 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดย 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบัจ ำนวน 12.35 ล้ำนบำท 20.73 ล้ำนบำท และ 
28.55 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้จำกปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับร้อยละ 67.84 และร้อยละ 37.70 
ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เกิดจำกบริษัทไมไ่ด้บนัทกึค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอตดัจ่ำยในปี 2560 ซึง่
เป็นสำเหตทุ ำให้คำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วลดลง ในขณะที่ในปี 2559 บริษัทได้บนัทกึคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วสง่ผลให้ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิน
ได้ปี 2560 สงูกวำ่ปี 2559 

ก าไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธิของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับจ ำนวน 68.94 ล้ำนบำท 70.89 ล้ำนบำท และ 
58.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้จำกปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 2.82 และอัตรำกำรลดลงจำกปี 2559 
เท่ำกบัร้อยละ 17.85 โดยก ำไรสทุธิของบริษัทท่ีลดลงในปี 2560 มีผลมำจำกบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ในปี 2560 

16.3 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

แผนภาพประกอบการพจิารณาฐานะการเงนิ 

 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์หมนุเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเทำ่กบั 48.20 ล้ำนบำท 90.63 ล้ำนบำท 
และ 69.36 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้จำกปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 88.00 และอัตรำกำรลดลงจำกปี 
2559 เทำ่กบัร้อยละ 23.46 ทัง้นี ้รำยกำรเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีส ำคญัสำมำรถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 35.14 72.91% 79.72 87.96% 57.73 83.23% 
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สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     หนีส้ินไม่หมนุเวียน     
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สินทรัพย์หมุนเวียน 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 0.55 1.15% 0.71 0.79% 1.16 1.68% 
เงินลงทนุระยะสัน้ 7.62 15.81% 1.22 1.35% 1.23 1.78% 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 4.86 10.08% 7.27 8.02% 7.04 10.14% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.03 0.05% 1.71 1.88% 2.20 3.17% 
รวม 48.20 100.00% 90.63 100.00% 69.36 100.00% 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัท ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 35.14 ล้ำนบำท 
79.72 ล้ำนบำท และ 57.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำสว่นต่อสินทรัพย์หมนุเวียนในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 
เท่ำกบัร้อยละ 72.91 ร้อยละ 87.96 และร้อยละ 83.23 ตำมล ำดบั โดยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 
126.83 ในปี 2559 เป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเพิ่มขึน้จ ำนวน 102.87 ล้ำนบำท 
ถงึแม้ว่ำในปี 2559 บริษัทมีกำรใช้เงินสดจ่ำยเพ่ือจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 41.31 ล้ำนบำท และจ่ำยคืนเงินกู้ ยืม
ระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัจ ำนวน 16.98 ล้ำนบำท ก็ตำม ส ำหรับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีลดลงร้อย
ละ 27.58 ในปี 2560 เป็นผลมำจำกบริษัทมีกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพประเภทหนีท่ี้มีหลกัประกนัเพิ่มเติม
ในปี 2560 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 

 ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทเป็นลกูหนีท่ี้เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจให้บริกำรเจรจำติดตำมทวงถำมและเร่งรัดหนี ้
และธุรกิจศูนย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มลกูหนีจ้ำกสถำบนักำรเงินซึ่งได้แก่ธนำคำรพำณิชย์ และกลุ่ม
ลกูหนีอ่ื้น ๆ ซึง่ได้แก่ บริษัทในกลุม่เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นของบริษัท ณ สิน้
ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวน 4.86 ล้ำนบำท 7.27 ล้ำนบำท และ 7.04 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิด
เป็นอตัรำสว่นตอ่สนิทรัพย์หมนุเวียนในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทำ่กบัร้อยละ 10.08 ร้อยละ 8.02 และร้อยละ 10.14 
ตำมล ำดบั โดยลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2559 เป็นผลมำจำกปริมำณหนีโ้ทรศพัท์ท่ีเพิ่มสงูขึน้ในเศรษฐกิจสง่ผลให้บริษัท
มีปริมำณงำนและรำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ีเก่ียวข้องเพิ่มขึน้ ดังนัน้ ลูกหนีก้ำรค้ำของบริษัทท่ีมำจำกบริษัทในกลุ่ ม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจึงมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้เช่นกนั นอกจำกนัน้ บริษัทยงัมีลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเพิ่มขึน้จำกกำร
ให้บริกำรศนูย์บริกำรข้อมลูลกูค้ำท่ีกลุม่บริษัทเร่ิมด ำเนินงำนโดยให้บริกำรกบับริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเป็นปีแรกส่งผลให้ปริมำณลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทเพิ่มสงูขึน้เช่นกนั ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำในปี 2560 ของบริษัทลดลง
เลก็น้อยจำกปี 2559 ซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัท  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกับ 247.24 ล้ำนบำท 216.79 
ล้ำนบำท และ 346.12 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรลดลงจำกปี 2558 เทำ่กบัร้อยละ 12.31 และอตัรำกำรเพิ่มขึน้
จำกปี 2559 เทำ่กบัร้อยละ 59.65 ทัง้นี ้รำยกำรเปลี่ยนแปลงของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีส ำคญัสำมำรถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 0.90 0.36% 1.08 0.50% 1.75 0.50% 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพ 199.68 80.76% 160.64 74.10% 281.77 81.41% 
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 1.90 0.77% 1.82 0.84% 9.09 2.63% 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 35.49 14.36% 39.85 18.38% 38.12 11.01% 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 0.02 0.01% 0.07 0.03% 1.74 0.50% 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 9.13 3.69% 13.06 6.02% 12.76 3.69% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.12 0.05% 0.27 0.13% 0.89 0.26% 
รวม 247.24 100.00% 216.79 100.00% 346.12 100.00% 

เงินให้สินเช่ือแก่สนิทรัพย์ด้อยคณุภำพ 

 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพเป็นรำยกำรท่ีเกิดจำกธุรกิจลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพโดย
เปรียบเสมือนเงินลงทนุในกองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพของบริษัทซึ่งจะมีมลูค่ำเร่ิมต้นเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีบริษัทใช้ในกำร
ประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพแต่ละกองรวมกัน ทัง้นี ้บริษัทจะทยอยตดัจ ำหน่ำยเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อย
คณุภำพตำมเกณฑ์กำรรับรู้รำยได้ของบริษัท ซึ่งได้แก่กรณีท่ีบริษัทสำมำรถเก็บเงินสดจริงได้มำกกว่ำรำยได้ท่ีค ำนวณได้ 
นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพ โดยกำรประเมินมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับคืนของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพซึ่งพิจำรณำจำกกำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับจำกลกูหนีห้รือจำก
กำรขำยหลักประกันในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเร่ิมแรก (Original Effective Interest Rate: EIR) ซึ่ง
บริษัทจะตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำหำกมลูค่ำตำมบญัชีของรำยกำรเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพมีค่ำมำกกว่ำ
มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ณ วนัท่ีบริษัทท ำกำรประเมินมลูค่ำ ทัง้นี ้เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพของบริษัท ณ 
สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 199.68 ล้ำนบำท 160.64 ล้ำนบำท และ 281.77 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
คิดเป็นอตัรำส่วนต่อสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบัร้อยละ 80.76 ร้อยละ 74.10 และร้อย
ละ 81.41 ตำมล ำดบั โดยเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพท่ีลดลงในปี 2559 เป็นผลมำจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเงินให้
สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพซึง่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรรับรู้รำยกำรปกติของบริษัท ประกอบกบักำรท่ีบริษัทได้ท ำกำรกำร
ประมลูซือ้กองหนีด้้อยคณุภำพด้วยเงินลงทนุท่ีต ่ำเพิ่มเติมในปี 2559 ท ำให้มลูค่ำเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพมี
กำรเพิ่มขึน้ท่ีน้อยกว่ำกำรตดัจ ำหน่ำยเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภำพ ส ำหรับปี 2560 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์
ด้อยคุณภำพเพิ่มขึน้จำกปี 2559 เป็นจ ำนวน 121.13 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรท่ีบริษัทมีกำรประมูลซือ้กอง
สินทรัพย์ด้อยคณุภำพประเภทหนีท่ี้มีหลกัประกนัเพิ่มเติมโดยมีเงินลงทนุทัง้สิน้ 181.50 ล้ำนบำท 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 
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 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนของบริษัทประกอบไปด้วย ท่ีดิน จ ำนวน 1 แปลง และอำคำรส ำนักงำนและส่วน
ปรับปรุงอำคำรจ ำนวน 4 แห่ง ซึ่งยงัมิได้ระบุวตัถุประสงค์ของกำรใช้ในอนำคต โดยอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนของ
บริษัท ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 1.90 ล้ำนบำท 1.82 ล้ำนบำท และ 9.09 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
คิดเป็นอตัรำส่วนต่อสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบัร้อยละ 0.77 ร้อยละ 0.84 และร้อยละ 
2.63 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2560 เป็นผลจำกกำรท่ีบริษัทได้รับซือ้หลกัประกนัจำก
ลกูหนีซ้ึง่ได้แก่อำคำรพำณิชย์แหง่หนึง่ โดยบริษัทจะด ำเนินกำรขำยทรัพย์ตอ่ไปในอนำคต 

 

 

 

หนีส้ินหมุนเวียน 

หนีส้ินหมนุเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 73.34 ล้ำนบำท 28.27 ล้ำนบำท 
และ 47.68 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรลดลงจำกปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 61.45 และอตัรำกำรเพิ่มขึน้จำกปี 
2559 เทำ่กบัร้อยละ 68.64 ทัง้นี ้รำยกำรเปล่ียนแปลงของหนีส้ินหมนุเวียนท่ีส ำคญัสำมำรถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

หนีส้ินหมุนเวียน 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 55.17 75.22% 14.44 51.08% 12.44 26.09% 
เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถงึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

- - - - 20.40 42.79% 

หนีส้ินเช่ำซือ้ท่ีจะถงึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึง่ปี 

- - 0.55 1.95% 0.60 1.25% 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 10.33 14.08% 11.57 40.91% 12.29 25.78% 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 7.84 10.70% 1.71 6.06% 1.95 4.10% 
รวม 73.34 100.00% 28.27 100.00% 47.68 100.00% 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 55.17 ล้ำนบำท 14.44 
ล้ำนบำท และ 12.44 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำส่วนต่อหนีส้ินหมนุเวียนในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั
ร้อยละ 75.22 ร้อยละ 51.08 และร้อยละ 26.09 ตำมล ำดบั โดยเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นท่ีลดลงในปี 2559 มีผลมำจำก
บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประกำศเม่ือปี 2558 จึงส่งผลให้เงินปันผลค้ำงจ่ำยของบริษัทลดลง อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยท่ีเพิ่มขึน้ซึ่งมีผลมำจำกกำรตัง้โบนสัค้ำงจ่ำย เน่ืองจำกต้นทนุกำรให้บริกำรท่ีเพิ่มขึน้ตำมธุรกิจ
ของบริษัทท่ีเติบโตขึน้ ทัง้นี ้เจ้ำหนีก้ำรค้ำในปี 2560 ของบริษัทลดลงเล็กน้อยจำกปี 2559 ซึ่งเป็นไปตำมกำรด ำเนินงำน
ปกติของบริษัท  
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เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของบริษัทในปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 20.40 
ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทได้เบิกวงเงินกู้ จำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใช้ในกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพซึ่งได้แก่หนีท่ี้มี
หลกัประกนัเพิ่มเติมในระหวำ่งปี 2560 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวนเท่ำกบั 17.44 ล้ำนบำท 3.63 ล้ำนบำท 
และ 34.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรลดลงจำกปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 79.18 และอตัรำกำรเพิ่มขึน้จำกปี 
2559 เทำ่กบัร้อยละ 852.51 ทัง้นี ้รำยกำรเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินไมห่มนุเวียนท่ีส ำคญัสำมำรถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - - 30.48 88.14% 
เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 16.98 97.34% - - - - 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำซือ้ - สทุธิ - - 2.11 58.15% 1.52 4.39% 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 0.44 2.52% 1.52 41.85% 2.58 7.48% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.02 0.14% - - - - 
รวม 17.44 100.00% 3.63 100.00% 34.58 100.00% 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของบริษัทใน ปี 2560 มีจ ำนวนเทำ่กบั 30.48 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทได้เบิกวงเงินกู้
จำกสถำบนักำรเงินเพ่ือใช้ในกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคุณภำพซึ่งได้แก่หนีท่ี้มีหลกัประกันเพิ่มเติมในระหว่ำงปี 
2560 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้จ ำนวนเท่ำกบั 204.66 ล้ำนบำท 275.52 ล้ำนบำท และ 333.22 ล้ำนบำท ในปี 2558 
ปี 2559 และปี 2560 ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.62 และร้อยละ 20.94 ในปี 2559 และปี 2560 
ตำมล ำดบั ทัง้นี ้สำเหตุของกำรเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2559 และ 
2560  

16.4 การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร หน่วย 2558 2559 2560 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ 72.90 68.75 64.44 
อตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ 47.78 35.83 28.20 
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร หน่วย 2558 2559 2560 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  ร้อยละ 34.32 29.53 19.13 
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 แผนภาพประกอบการพจิารณาอัตราก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรสุทธิ 

 
 อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั ร้อยละ 72.90 ร้อยละ 68.75 และร้อยละ 
64.44 ตำมล ำดับ ทัง้นี ้อัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีลดลงในปี 2559 และปี 2560 มีผลมำจำกต้นทุนกำรให้บริกำรท่ีสูงขึน้มำก 
เน่ืองจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนักงำน ซึ่งบริษัทต้องมีกำรอบรมพนักงำนใหม่เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจและเพิ่ม
ศักยภำพของกลุ่มบริษัทในอนำคต รวมถึงกำรด ำเนินงำนคดีจำกกำรติดตำมทวงถำมหนี ้นอกจำกนี ้ส่วนงำนธุรกิจ
ศนูย์บริกำรข้อมูลลกูค้ำซึ่งเป็นส่วนงำนธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัทด ำเนินงำนขึน้เป็นปีแรกยงัมีส่วนส่งผลให้ต้นทนุกำรให้บริกำร
เพิ่มมำกขึน้เช่นกนั 

 อตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 เท่ำกับร้อยละ 47.78 ร้อยละ 35.83 และร้อยละ 28.20 
ตำมล ำดบั ทัง้นี ้อตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทนัน้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบัร้อยละ 34.32 ร้อยละ 29.53 และ
ร้อยละ 19.13 ตำมล ำดบั โดยอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีลดลงในปี 2559 และปี 2560 มีผลมำจำกสว่นทนุของบริษัทและ
ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจำกบริษัทประกำศจ่ำยเงินปันผลในปี 2559 เป็นจ ำนวนท่ีน้อยกว่ำปี 2558 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีก ำไรสทุธิท่ีลดลงจำกปี 2558 และปี 2559 เช่นกนั  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หน่วย 2558 2559 2560 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ร้อยละ 26.16 23.52 16.11 

 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบัร้อยละ 26.16 ร้อยละ 23.52 
และร้อยละ 16.11 ตำมล ำดบั อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ท่ีลดลงในปี 2559 มีผลมำจำกก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ในอตัรำท่ีต ่ำ
กว่ำสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ในปี 2560 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทมีค่ำเท่ำกบัร้อยละ 16.11 ซึ่งมีค่ำลดลง
จำกปี 2559 โดยสำเหตหุลกัของกำรลดลงจำกกำรท่ีบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ค่อนข้ำงมำกจำกกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์
ด้อยคณุภำพประเภทหนีท่ี้มีหลกัประกนัเพิ่มเติมในระหวำ่งปี 2560 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ หน่วย 2558 2559 2560 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 0.44 0.12 0.25 
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 อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั 0.44 เทำ่ 0.12 เท่ำ และ 
0.25 เทำ่ ตำมล ำดบั โดยอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทคอ่นข้ำงต ่ำ เน่ืองจำกโครงสร้ำงเงินทนุของบริษัทท่ี
มีสดัสว่นของหนีส้ินท่ีต ่ำ ทัง้นี ้อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลงในปี 2559 มีผลมำจำกบริษัทได้ช ำระเงินปันผล
ค้ำงจ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ ำนวนแล้วภำยในปี 2559 ส ำหรับปี 2560 บริษัทมีอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้
เน่ืองจำกบริษัทมีหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรเบิกเงินกู้สถำบนักำรเงินเพ่ือใช้ในกำรประมลูซือ้กองสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ โดย
อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2560 มีคำ่เทำ่กบั 0.25 เทำ่ 
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 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

1. การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1.1 การรับรองความถูกต้องในส่วนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

กรรมการบริหารทกุคนและผูที้ด่ ารงต าแหน่งบริหารสูงสดุในสายงานบญัชีการเงิน 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และร่ำงหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วย
ควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบริหำรของบริษัทหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสงูสดุในสำยงำนบญัชีกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรอง
ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ  
นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินท่ีประกอบเป็นสว่นหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือ
ชีช้วน ได้แสดงข้อมลูอย่ำงถกูต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบต่อกำรจดัให้บริษัทมีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีดีเพ่ือให้แน่ใจว่ำ บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ี
เป็นสำระส ำคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดงักลำ่ว 

(3) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดงักล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ณ  วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560 ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในกำรนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกนักบัท่ีข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว ข้ำพเจ้ำได้
มอบหมำยให้ นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์  หรือ นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ หรือ นำงสำวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกับ
เอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์  หรือ นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ หรือ นำงสำวสิริ
พรรณ จนัทร์ทิพย์ ก ำกบัไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ลงลายมือช่ือ 

1. นำยสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์  รองประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 

นายสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ 
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ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงกรรมกำรก ำกบัดแูล

กิจกำรท่ีดี 

2. นำยเสกสรรข์ รังสิยีรำนนท์ กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

นายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ 

3. นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์  กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรผู้จดักำร สำยบริกำร 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ 

4. นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์  กรรมกำรบริหำร 

รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ 

5. นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ์ กรรมกำรบริหำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรบญัชีกำรเงิน 

นายณฐพล ทิพชชัวาลวงศ์ 

6. นำงสำวเนำวรัตน์ สงัข์กรด กรรมกำรบริหำร 

ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

นางสาวเนาวรตัน์ สงัข์กรด 

7. นำยธกฤษณ์ จรัสธนกิจ กรรมกำรบริหำร นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ 

 

8. นำยปรำโมทย์ ยิม้ละมยั กรรมกำรบริหำร นายปราโมทย์ ย้ิมละมยั 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลงลายมือช่ือ 

1. นำยสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

2. นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

3. นำงสำวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรผู้จดักำร สำยบริกำร  
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กรรมการท่านอืน่ของบริษัททีอ่อกหลกัทรพัย์ 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และร่ำงหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วย
ควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบริษัท ข้ำพเจ้ำไม่มีเหตุอนัควรสงสยัว่ำ ข้อมลูดงักล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท ำให้
ผู้ อ่ืนส ำคญัผิด หรือขำดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั 

ในกำรนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักับท่ีข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มีเหตุอนัควร
สงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคัญผิด หรือขำดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำได้
มอบหมำยให้ นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์  หรือ นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ หรือ นำงสำวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกับ
เอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์  หรือ นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ หรือ นำงสำวสิริ
พรรณ จนัทร์ทิพย์ ก ำกบัไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ลงลายมือช่ือ 

1. ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์วฒิุศกัด์ิ 
ลำภเจริญทรัพย์ 

ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรอิสระ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ  

ลาภเจริญทรพัย์ 

 

2. นำยชำนนท์ โชติวิจิตร กรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

นายชานนท์ โชติวิจิตร 

3. พลอำกำศเอก อำนนท์ 
จำรยะพนัธุ์  

กรรมกำร 

กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน 

พลอากาศเอก อานนท์ 

จารยะพนัธุ์ 

4. นำยธีรณฏัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์  กรรมกำร 

กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

นายธีรณฏัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์ 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 (หนงัสือชีช้วน) 

หน้ำ 4 

5. นำยวิทยำ อินำลำ กรรมกำร นายวิทยา อินาลา 

 

6. นำงรสพร สขุสมพร กรรมกำร นางรสพร สขุสมพร 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลงลายมือช่ือ 

1. นำยสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

2. นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

3. นำงสำวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ กรรมกำรผู้จดักำร สำยบริกำร  

 

  



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 (หนงัสือชีช้วน) 

หน้ำ 5 

1.2 การรับรองความถูกต้องในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทหลกัทรพัย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

ข้ำพเจ้ำ ในฐำนะท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทท่ีออก หลกัทรัพย์ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และร่ำงหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยควำมระมดัระวงัในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำ
ขอรับรองวำ่ ข้อมลูดงักลำ่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ ำให้ผู้ อ่ืนส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ลงลายมือช่ือ 

1. นายชนะชยั จลุจิราภรณ์ กรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

นายชนะชยั จุลจิราภรณ์ 

2. นายทวีเดช อยุวงศ์ กรรมการ 

เลขานกุารบริษัท 

นายทวีเดช อยุวงศ์ 

 

3. นำงสำวเลศินภำ ศรีทองสกุ กรรมกำรผู้จดักำร สำยวำณิชธนกิจ นางสาวเลิศนภา ศรีทองสกุ 

  



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

         

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

1.1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
1. ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์วฒิุศกัด์ิ 
ลำภเจริญทรัพย์ 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 

67 - Master of Arts (Political 
Science), University of 
Chicago  
- รัฐศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรม 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 80/2552 สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 126/2552 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรอิสระ 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท บำงกอก โพสต์ จ ำกดั 
(มหำชน) (ช่ือเดิม บริษัท โพสต์ พบั

ลิชชิง จ ำกดั (มหำชน)) 
2557 – ปัจจบุนั สมำชิกสภำนิติบญัญตัิ

แห่งชำติ 
สภำนิติบญัญตัิแห่งชำติ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร สภำกำรศกึษำแห่งชำติ 
2554 – 2557 กรรมกำร คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ส ำนกัเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
2554 – ปัจจบุนั อธิบดี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

2557 อดีตกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรร่ำงรัฐธรรมนญู 
2555 – 2557 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 
2552 – 2557 กรรมกำร 

 
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั 
(มหำชน) กระทรวงคมนำคม 

2. นำยชำนนท์ โชติวิจิตร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนคณะกรรมกำร

58 - ปริญญำโท กฎหมำยเศรษฐกิจ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์
กำรเงิน สถำบนับณัฑิตพฒันบริ

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2555 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท อีส พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 2 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
ตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

หำรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี เกียรตินิยม อนัดบั 2 
สำขำ เศรษฐศำสตร์ระหวำ่ง
ประเทศ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำบตัรวิทยำลยัปอ้งกนั
รำชอำณำจกัร (วปอ.51) 
กำรอบรม 
- ประกำศนียบัตรชัน้สูงทำงกำร
บริหำรงำนภำครัฐ และกฎหมำย
ม ห ำ ช น  (ป ร ม .3) ส ถ ำ บั น
พระปกเกล้ำ 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่ น  29/2004 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่ น  55/2005 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
- ห ลั ก สู ต ร  Audit Committee 
Program (ACP) รุ่ น  4/2005 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุ  
คณะอนกุรรมกำรด้ำนกำร
ลงทนุ กองทนุพฒันำระบบ

สถำบนักำรเงิน 

กระทรวงกำรคลงั 

2558 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำ สมำคมนกัประเมินรำคำอิสระไทย 
2555 – 2557 กรรมกำร คณะอนกุรรมกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี /  
กรรมกำร คณะกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง 

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

2554 – 2555 กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ / กรรมกำรบริหำร 

ธนำคำรออมสิน 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 3 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 

- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูสถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 
23 
- หลักสูตรนักบริหำรกำรเงินกำร
คลงัภำครัฐระดบัสงู (บงส) รุ่นท่ี2 
- หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงู ธรรม
ศำตร์เพ่ือสงัคม (นธม) รุ่นท่ี3 
- หลักสูตรนักบริหำรกำรยุติธรรม
ทำงปกครองระดบัสงู (บยป) รุ่นท่ี 
3 

3. พลอำกำศเอก อำนนท์  
จำรยะพนัธุ์ 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

62 - วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร 
รุ่นท่ี 51 
- วิทยำลยักำรทพัอำกำศ รุ่นท่ี 38 
- โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรอำกำศ 
รุ่นท่ี 35 
- โรงเรียนนำยทหำรชัน้ผู้บงัคบัฝงู 
รุ่นท่ี 58 
- โรงเรียนนำยเรืออำกำศ รุ่นท่ี 22 
กำรอบรม 
- ป ระก ำศ นี ยบั ต รชั น้ สู ง  ก ำ ร
เสริมสร้ำงสงัคมสนัติสขุ (สถำบนั
พระปกเกล้ำ) รุ่นท่ี 2 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 

ประธำนคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2557 – ปัจจบุนั สมำชิก สภำนิติบญัญตัิแห่งชำติ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
2557 – 2558 ประธำนสโมสร สโมสรฟตุบอลแอร์ฟอร์ซ เซน็ทรัล 

เอฟซ ี

4. นำยธีรณฏัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ 43 - เศรษฐศำสตร์มหำบณัฑิต ไม่มี ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ำกดั 
(มหำชน) 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 4 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 

- กรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 
- ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี 
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- เศรษฐศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
- นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
กำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 161/2555 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร / กรรมกำร
ผู้จดักำร 

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง/ ประธำน
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี / กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – 2560 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำย
พฒันำธรุกิจ 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ำกดั 
(มหำชน) 

2558 – 2560 รองกรรมกำรผู้จดักำร บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

2554 – 2558 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
กำรเงิน 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ำกดั 

5. นำยวิทยำ อินำลำ 
- กรรมกำร 

58 - Ph.D. in Organization 
Development and 
Transformation, CEBU 
DOCTORS’ University, 
Philippines 
- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต, 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร

0.05 สำมีของนำง
พิมพ์ใจ อินำลำ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เวอร์ทิส ลำเท็กซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั 
2535 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท เมกำเคม (ประเทศไทย) 

จ ำกดั (มหำชน) 
2557 – 2559 กรรมกำร บริษัท บริหำรสินทรัพย์ชโย จ ำกดั 
2557 – 2558 กรรมกำร บริษัท อินสเป็ค จ ำกดั 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 5 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
ศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำวิชำเคมี 
มหำวิทยำลยัศรีนครินรวิโรฒ 
วิทยำเขตมหำสำรคำม  

กำรอบรม 
- ประกำศนียบตัร Leadership 

Program, University of 
California, Berkeley 

2557 – 2558 กรรมกำร บริษัท เวิลด์เอนเจิลไฟท์ จ ำกดั 
2552 – 2558 กรรมกำร บริษัท เมกำเลเท็ค จ ำกดั 

6. นำงรสพร สขุสมพร 
- กรรมกำร 

62 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์
บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

กำรอบรม 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 124/2016 สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- หลกัสตูรนกับริหำรกำรเงินกำร
คลงัภำครัฐระดบัสงู (บงส.)รุ่นท่ี 
2 
- ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดบัสงู (Chief Information 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – 2558 รองอธิบดีกรมบงัคบัคดี กรมบงัคบัคดี 
2555 – 2556 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ส ำนกั

ฟืน้ฟกิูจกำรของลกูหนี ้
กรมบงัคบัคดี 

2551 – 2555 ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนกำร
บงัคบัคดีล้มละลำย 

กรมบงัคบัคดี 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 6 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
Officer: CIO) รุ่นท่ี 25 
- ผู้บริหำรกระบวนกำรยตุิธรรม
ระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 14 
- อบรมหลกัสตูรนกับริหำร
ระดบัสงู ผู้น ำท่ีมีวิสยัทศัน์ 
(นบส.) รุ่นท่ี 54 
- กำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำร เร่ือง 
กำรจดัวำงระบบกำรควบคมุ
ภำยใน รุ่นท่ี 2 

7. นำยเสกสรรข์ รังสิยีรำนนท์ 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม1/ 
- กรรมกำรบริหำรควำมสี่ยง 
- กรรมกำรบริหำร 

52 - ปริญญำโท ศิลปศำสตร์
มหำบณัฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- มินิ เอ็มบีเอ มหำวิทยำลยั
หอกำรค้ำไทย 
- ปริญญำตรีบริหำรธรุกิจบณัฑิต 
(กำรจดักำรงำนก่อสร้ำง) 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 124/2560 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง / 

กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2547 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท พรสยำมคอนซลัแทนท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 7 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
8. นำยสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ 
- รองประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม1/ 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดี 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
- รักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร 
สำยพฒันำธรุกิจ 2/ 

56 - ปริญญำโท รัฐศำสตร์ 
มหำบณัฑิต รุ่น 5 มหำวิทยำลยั 
รำมค ำแหง 
- ปริญญำตรี กำรจดักำร 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 
- กำรอบ รมหลักสูต รผู้ บ ริห ำร
ระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำด
ทนุ รุ่นท่ี 25 (วตท. 25) 
- Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่ น  40/2560 ส ม ำ ค ม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 
- Financial Statements for 
Directors (FSD) รุ่ น  31/2559 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัย
ระดับสูง  (วปส .6) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริม
กำรประกอบธรุกิจประกนัภยั 
- Director Certification Program 
(DCP) รุ่ น  224/2559 ส ม ำ ค ม

74.74 พี่ชำยของ
นำงสำวสิริพรรณ 
จนัทร์ทิพย์ 

2540 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดี / ประธำนกรรมกำรบริหำร 
/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2537 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท วิชัน่แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกดั 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 8 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 
- Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 121/2558 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรนักบริหำรกำรเงินกำร
คลงัภำครัฐระดบัสงู (บงส.รุ่นท่ี 2) 
กรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั 
- สถำบัน จิตวิทยำควำมมั่นคง 
สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
หลักสูตรพัฒนำสัมพันธ์ระดับ
ผู้บริหำร กองทพัไทย พสบ.รุ่นท่ี 5 
- หลักสูตรเสำหลักเพื่ อแผ่นดิน 
ผู้ น ำระดับสูงด้ำนกำรเมือง กำร
ปกครองตำมแนวพระรำชด ำริ รุ่น
ท่ี 2 
- หลกัสตูรกำรเมืองกบักำรปกครอง 
(พปป.) ผู้ น ำกำรเมืองยุคใหม่ 
(นมป.) สถำบนัพระปกเกล้ำ 
- สถำบัน จิตวิทยำควำมมั่นคง    
หลกัสูตรสถำบันวิชำกำรป้องกัน
ประเทศ รุ่นท่ี 96 
- วิทยำลยัเสนำธิกำรทหำรอำกำศ  



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 9 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
หลกัสตูรพฒันำสมัพนัธ์ผู้บริหำร    

9. นำงสำวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม1/ 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- กรรมกำรผู้จดักำร สำย
บริกำร 

46 - ปริญญำโท สำขำธรุกิจ
อสงัหำริมทรัพย์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 
กำรอบรม 
- Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 121/2558 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัร สำขำกำร
ประเมินรำคำทรัพย์สิน 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

1.54 เป็นน้องสำวของ
นำยสขุสนัต์ ยศะ

สินธุ์ 

2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง / กรรมกำร
ผู้จดักำร สำยบริกำร 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 

 

เอกสำรแนบ 1 – หน้ำ 10 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่งล่าสุด ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 

- ประกำศนียบตัร สถำบนัจิตวิทยำ
ควำมมัน่คง รุ่นท่ี 103 
- ชมรมพฒันำสมัพนัธ์ระดบั
ผู้บริหำรกองทพัอำกำศ รุ่นท่ี 007 

หมายเหต:ุ 1/ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษัท คือ นายสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ และนายเสกสรรข์ รงัสิยีรานนท์ โดยกรรมการสองในสามคน
นีล้งลายมือชือ่ร่วมกนัพร้อมกบัประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 2/ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 5 เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 ของ CHAYO มีมติอนมุติัการลาออกของนางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ 
จากต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตวัและมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดย
คณะกรรมการบริษัทของ CHAYO ได้มีมติแต่งตัง้นายสุขสนัต์ ยศะสินธุ์  ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพฒันาธุรกิจ แทนนางสาวจารุ
วรรณ ไชยยนต์ ทีไ่ดล้าออกไป  
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1.2. รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
1. นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ 
- กรรมกำรบริหำร 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
- เลขำนกุำรบริษัท1/ 

48 - วิทยำศำสตร์มหำบณัทฑิต 
(ธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต สำขำ
บญัชีต้นทนุ มหำวิทยำลยั
หอกำรค้ำไทย 
กำรอบรม 
- Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 43/2547 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD)Director 
- ประกำศนียบตัรชัน้สงูกำร
บริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะ
ส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู 
(ปศส 9) จำกสถำบนั
พระปกเกล้ำ 
- หลกัสตูรกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
จำกมหำวิทยำลยัจฬุำลงกรณ์ 

0.85 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / 

เลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2556 – 2558 กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
/ กรรมกำรผู้จดักำรสำยบญัชี
และกำรเงิน / กรรมกำร
ผู้จดักำรสำยพฒันำธรุกิจ 

บริษัท เฟอร์ร่ัม จ ำกดั (มหำชน) 

2546 – 2556 กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยกำรเงิน 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

2541 – 2545 ท่ีปรึกษำกำรเงินอำวโุส 
ธรุกิจท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส 
เอฟเอเอส จ ำกดั 

 
2537 – 2541 ผู้ตรวจสอบบญัชีอำวโุส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอ

บีเอเอส จ ำกดั 
2536 – 2537 พนกังำนบญัชี บริษัท กรุงเทพอำหำรสตัว์ จ ำกดั 

(กลุม่ซีพี) 

2. นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ์ 
- กรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
บญัชีกำรเงิน2/ 

33 - ปริญญำโท กำรบริหำรจดักำร 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
บญัชีบณัฑิต คณะ

ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรบญัชี

กำรเงิน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2552 – 2559  หุ้นสว่น บริษัท ส ำนกังำนสอบบญัชี พีแอลพี 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

จ ำกดั 

3. นำงสำวอญัฑิกร พิเชฐกร 
- กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดี 
- กรรมกำรผู้จดักำร สำย
บริหำรสินทรัพย์ 

49 - คหกรรมศำสตรบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดสุิต 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดี / กรรมกำรผู้จดักำร สำย

บริหำรสินทรัพย์ 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท บริหำรสินทรัพย์ชโย จ ำกดั 
2555 – 2557 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  

(สำยงำนบริกำรงำนติดตำมหนีแ้ละ
บริษัทตวัแทน) 

4. นำยธกฤษณ์ จรัสธนกิจ 
- กรรมกำรบริหำร 

46 - มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
หลกัสตูรศิลปะศำสตร์
มหำบณัฑิต คณะรัฐศำสตร์ รุ่น
ท่ี 5 
- สถำบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำ พระนครเหนือ หลกัสตูร
อตุสำหกรรมศำสตร์บณัฑิต 
สำขำเทคโนโลยีกำรผลิต 
กำรอบรม 
- อบรมหลกัสตูร สถำบนัจิตร
วิทยำควำมมัน่คง รุ่นท่ี 99 
- อบรมหลกัสตูร พฒันำ
ควำมสมัพนัธ์ผู้บริหำร 
กองทพัอำกำศ รุ่นท่ี 3 
- อบรมหลกัสตูร ผู้ เช่ียวชำญ

0.11 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
ประนอมข้อพิพำทแรงงำน 
ประจ ำศำลแรงงำนกลำง 

5. นำยปรำโมทย์ ยิม้ละมยั 
- กรรมกำรบริหำร 

 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยั รำมค ำแหง 
- เนติบณัฑิตจำกส ำนกัอบรม
ศกึษำกฎหมำยแห่งเนติ
บณัฑิตยสภำ 

 
 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / ท่ีปรึกษำ

กฎหมำยอำวโุส / 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

ควำมเสี่ยง 

บริษัท ไอเอสเอส ฟำซิลิตี ้เซอร์วิส 
จ ำกดั (ประเทศไทย) และบริษัทใน

เครือ 

2558 – 2559 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
ควำมเสี่ยง 

บริษัท ไอเอสเอส ฟำซิลิตี ้เซอร์วิส 
จ ำกดั (ประเทศไทย) 

2552 – 2558 ผู้จดักำรฝ่ำยกฎหมำย บริษัท ไอเอสเอส ฟำซิลิตี ้เซอร์วิส 
จ ำกดั (ประเทศไทย) 

6. นำงสำวนฤมล โตประภสัร์ 
- รักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร
สำยสนบัสนนุบริหำร 
- เลขำนกุำรผู้บริหำร 

33 - ปริญญำตรี กำรจดักำร
ทรัพยำกรมนษุย์ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร 

ไม่มี ไม่มี 2548 – ปัจจบุนั รักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร
สำยสนบัสนนุบริหำร / 
เลขำนกุำรผู้บริหำร 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

7. นำงสำวเนำวรัตน์ สงัข์กรด 
- กรรมกำรบริหำร 
- ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

37 - บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยั
ธรุกิจบณัฑิตย์ 

0.08 ไม่มี 2547 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / ผู้จดักำร
ฝ่ำยกำรเงิน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

8. นำยธเนศ วรรณรัตน์ 
- ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี3/ 

50 - ปริญญำตรี บริหำรธรุกิจ สำขำ
กำรบญัชี มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหต:ุ 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผล
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2560 

 2/ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารบญัชีการเงิน คือ ผูที้ไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 
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 3/ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี คือผูที้ไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัชี 

1.3. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 

หน่วยงานบริษัท 
1. นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ 
- เลขำนกุำรบริษัท1/ 

 

48 - วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต 
(ธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต สำขำ
บญัชีต้นทนุ มหำวิทยำลยั
หอกำรค้ำไทย 
กำรอบรม 
- Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 43/2547 
สมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD)Director 
- ประกำศนียบตัรชัน้สงูกำร
บริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะ
ส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู 
(ปศส 9) จำกสถำบนั
พระปกเกล้ำ 
- หลกัสตูรกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
จำกมหำวิทยำลยัจฬุำลงกรณ์ 

0.85 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร / รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / 

เลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

2556 – 2558 กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
/ กรรมกำรผู้จดักำรสำยบญัชี
และกำรเงิน / กรรมกำร
ผู้จดักำรสำยพฒันำธรุกิจ 

บริษัท เฟอร์ร่ัม จ ำกดั (มหำชน) 

2546 – 2556 กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยกำรเงิน 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

2541 – 2545 ท่ีปรึกษำกำรเงินอำวโุส 
ธรุกิจท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส 
เอฟเอเอส จ ำกดั 

 

2537 – 2541 ผู้ตรวจสอบบญัชีอำวโุส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอ
บีเอเอส จ ำกดั 

2536 – 2537 พนกังำนบญัชี บริษัท กรุงเทพอำหำรสตัว์ จ ำกดั 
(กลุม่ซีพี) 

หมายเหต:ุ 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผล
บงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2560 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

         

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 2 

เอกสำรแนบ 2 – หน้ำ 1 

รายละเอียดของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย 

ช่ือ – สกุล CHAYO Chayo AMC Chayo Call Center 
1. นำยวฒิุศกัด์ิ ลำภเจริญทรัพย์ C, ID, - - 
2. นำยสขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ D, RC, CG, EXC, A1/ D, A2/ D, A3/ 
3. นำงสำวสริิพรรณ จนัทร์ทิพย์ D, RC, CG, EXC, A1/ D, A2/ D, A3/ 
4. นำยเสกสรรข์ รังสิยีรำนนท์ D, RC, EXC, A1/ - - 
5. นำยวิทยำ อินำลำ D - - 
6. นำงรสพร สขุสมพร D - - 
7. นำยธีรณฏัฐ์ ตัง้สถำพรพงษ์ ID, AC, RC, CG, NRC - - 

8. นำยชำนนท์ โชติวิจิตร ID, AC, NRC - - 
9. พลอำกำศเอกอำนนท์ จำรยะพนัธุ์ ID, AC, NRC - - 
10. นำยกิตติ ตัง้ศรีวงศ์ RC, EXC - D, A3/ 
11. นำยณฐพล ทิพชชัวำลวงศ์ RC, EXC -  
12. นำงสำวอญัฑิกร พิเชฐกร CG D, A2/ - 

13. นำงสำวเนำวรัตน์ สงัข์กรด EXC - - 
14. นำยธกฤษณ์ จรัสธนกิจ EXC D, A2/ - 
15. นำยปรำโมทย์ ยิม้ละมยั EXC - - 
16. นำยสิน เอกวิศำล - D, A2/ - 
 
C  = ประธำนกรรมกำร D = กรรมกำร ID = กรรมกำรอิสระ AC = กรรมกำรตรวจสอบ 
RC = กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง NRC = กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน 
CG = กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี EXC = กรรมกำรบริหำร 

A = กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม    



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 2 

เอกสำรแนบ 2 – หน้ำ 2 

หมายเหต:ุ 1/ กรรมการของ CHAYO ทีมี่อ านาจลงลายมือชือ่แทนบริษัท คือ นายสขุสนัต์ ยศะสินธุ์ นางสาวสิริพรรณ จนัทร์ทิพย์ และนายเสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ กรรมการ
สองในสามคนนีล้งลายมือชือ่ร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 2/ กรรมการของ Chayo AMC ที่มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุขสนัต์ ยศะสินธุ์  ลงลายมือชื่อร่วมกบักรรมการอื่นอีกหน่ึงคนพร้อมประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 

 3/ กรรมการของ Chayo Call Center ทีมี่อ านาจลงลงลายมือชือ่แทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

         

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้างานตรวจสอบภายใน  



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 3 

เอกสำรแนบ 3 – หน้ำ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ท ำกำรแต่งตัง้บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกดั (“KPS”) เป็นผู้ ให้บริกำรตรวจสอบภำยใน โดยมีนำยวิวฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรของ KPS เป็น
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยรำยละเอียดของผู้ตรวจสอบภำยในแสดงดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่ง / ช่ือบริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 
ประเภทธุรกจิที่ตรวจสอบ 

นำยวิวฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ 
- กรรมกำรผู้จดักำร 
(Managing Director) 

48 - บริหำรธรุกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำร
บญัชี คณะบริหำรธรุกิจ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- หลกัสตูรประกำศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย 
– CPIAT (รุ่นท่ี 12) 
- สมำชิกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน
แห่งประเทศไทย (สตท.) 
กำรอบรม 
- Anti-Corruption: The Practical 

Guided/Thai Institute of 
Directors 
- Detecting and preventing 

corporate "Fraud" / The Asia 
Business Forum 
- Tools and Techniques for the 

audit manager 
- Assessing Business Risk: The 

Gateway to Value-Added 
Results 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั ผู้จดักำร ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน / บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป 

จ ำกดั / ให้บริกำรรับ
ตรวจสอบภำยในและท่ี

ปรึกษำธรุกิจ  

ธรุกิจพลงังำนทดแทน / 
ธรุกิจโรงำนอตุสำหกรรม / 

ธรุกิจกลุม่โทรทศัน์ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร / บริษัท 
เคพีเอส ออดิท จ ำกดั 

/ ให้บริกำรรับตรวจสอบ
ภำยในและท่ีปรึกษำธรุกิจ 

ธรุกิจเวชส ำอำง / 
ธรุกิจโทรคมนำคม / 

ธรุกิจสถำบนักำรเงินอ่ืน ๆ / 
ธรุกิจโรงงำนอตุสำหกรรม / 

ธรุกิจพลงังำน (ซือ้มำขำยไป) / 
ธรุกิจประกนัภยั 

2554 – 2558 ผู้จดักำร ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน / บริษัท ไทยคม จ ำกดั 
(มหำชน) / ธรุกิจโทรคมนำคม 

ธรุกิจโทรคมนำคม 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 3 

เอกสำรแนบ 3 – หน้ำ 2 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่ง / ช่ือบริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 
ประเภทธุรกจิที่ตรวจสอบ 

- CIA Preparation Part1 – 3 
Training Course  
- Quality management System 

Auditor / Lead Auditor Training 
Course 
- Certificate QMS 

ISO9001:2000/2008 / 
ISO/IEC27001:2005 Training 
Course 
- QMS Internal Audit Training 

Course 
- Setting Goals & Reviewing 

Results and Communicating for 
Leadership Success / DDI-Asia 
/ Pacific International Ltd. 
- Effective Internal Control for 

Success IPO โดยตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่ง / ช่ือบริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 
ประเภทธุรกจิที่ตรวจสอบ 

นำยนนัทชยั ศิริพนัธ์ 35 - วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำ ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดักำร ฝ่ำยตรวจสอบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

ธรุกิจเวชส ำอำง / 
ธรุกิจโทรคมนำคม / 



 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 3 

เอกสำรแนบ 3 – หน้ำ 3 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิาร
ฝึกอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ระยะเวลา ต าแหน่ง / ช่ือบริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 
ประเภทธุรกจิที่ตรวจสอบ 

- ผู้จดักำรฝ่ำย ตรวจสอบ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยั เกษตรศำสตร์ 
- วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แขนงวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรจดักำรสถำบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำร
ลำดกระบงั 
กำรอบรม 
- ฝึกอบรม ISO / IEC 27001 
- ฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยั
เครือข่ำย 

สื่อสำร / บริษัท เคพีเอส 
ออดิท จ ำกดั / ให้บริกำรรับ
ตรวจสอบภำยในและท่ี

ปรึกษำธรุกิจ 

ธรุกิจพลงังำน / 
ธรุกิจสถำบนักำรเงิน / 

ธรุกิจโรงงำนอตุสำหกรรม 

2555 – 2558 ผู้จดักำรฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร / 
บริษัท ฟำติมำ อำร์บีดีเอส 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั / 
ให้บริกำรรับปรึกษำและวำง
ระบบด้ำนข้อมลูสำรสนเทศ 

ธรุกิจโทรคมนำคม / 
สถำบนักำรเงิน / 

ธรุกิจกำรคมนำคม / 
ธรุกิจพลงังำน / 

ธรุกิจโรงพยำบำล / 
ธรุกิจโรงงำนอตุสำหกรรม 

ทัง้นี ้ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของผู้ตรวจสอบภำยในและควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตอ่ประสบกำรณ์ของผู้ตรวจสอบภำยในของ KPS มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หัวข้อ ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ผู้ตรวจสอบภำยใน นำยวิวฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ (ผู้ รับผิดชอบในกำรตรวจสอบภำยใน) 

บริษัท เคพีเอส ออดิท จ ำกดั 
ประสบกำรณ์ของผู้ตรวจสอบภำยใน ประมำณ 23 ปี 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อ
ประสบกำรณ์ของผู้ตรวจสอบภำยใน 

นำยวิวฒัน์ ลิม้นนัทศิลป์ เป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีดีในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตรวจสอบภำยในของบริษัท 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ตรวจสอบภำยในระบบต่ำง ๆ ของบริษัท ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดหรือเห็นสมควร รวมถึงร่วมเสนอแผนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำปีให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ 

 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

-ไมม่ี- 



เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 

-ไมม่ี- 
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