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ที่มา :  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
หนวย  :  ลานบาท 

 
 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน   
รายไดรวม      323.53  390.43  356.43 

กําไรข้ันตน      154.67  206.86  162.21 

กําไรสุทธ ิ        66.96  113.00   72.93 

สินทรัพยรวม      426.77  740.26  907.74 

หนี้สินรวม      240.10  116.38  291.94 

สวนของผูถอืหุน      186.67  623.87  615.80 

อัตราสวนทางการเงินทีส่ําคัญ (Key Financial Ration) 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม     20.68%  28.72%  20.46% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (ROE)   36.00%  18.08%  11.84% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA)   15.71%  15.24%   8.03% 

กําไรตอหุนข้ันตนพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) (EPS)     0.66    0.58    0.24 

 

   ที่มา :  งบการเงินรวม 
หนวย  :  ลานบาท 

 
 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน   
รายไดรวม      323.53  393.74  362.33 

กําไรข้ันตน      154.67  206.45  166.73 

กําไรสุทธ ิ      66.94  110.19  75.08 

สินทรัพยรวม      426.75  738.96  914.15 

หนี้สินรวม      240.10  117.92  299.04 

สวนของผูถอืหุน      186.65  621.04  615.11 

อัตราสวนทางการเงินทีส่ําคัญ (Key Financial Ration) 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม     20.67%  27.84%  20.72% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (ROE)   35.99%  17.71%  12.21% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA)   15.71%  14.88%   8.21% 

กําไรตอหุนข้ันตนพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) (EPS)      0.66     0.56   0.25 

 
หมายเหตุ :  ROE :  Return  On  Equity 

    ROA :  Return  On  Assets 

    EPS :  Earnings  Per  Shar 

2554  2555  2556  

ขอมูลสําคัญทางการเงิน 

2554  2555  2556 
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เรียน    ทานผูถอืหุน 

ป 2556 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีสถานะเปน บริษัท จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีกําไรสุทธิ  

75.08  บาท  ลดลงจากป 2555  รอยละ 31.84   

สืบเนื่องจากในป 2556 เปนปที่บริษัทดําเนินการซื้อหนี้ไดตามเปาหมายที่วางไว 10,000 ลานบาทโดยดานยอดรับชําระ

เงินจากลูกคาสามารถเก็บเงินไดเกินเปาหมายประมาณการที่วางไว 11% ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงดานการตัดตนทุนเงินลงทุนใน

การซ้ือหนี้มากข้ึน จึงมีผลกระทบตอการรับรูรายไดที่ลดลงจากกระแสเงินสดรับดังกลาว  อยางไรก็ตาม ผลของการตัดตนทุน

ทางการเงินลงทุนดังกลาว สงผลดีในการลดความเส่ียงของบริษัท และตัดเงินลงทุนในการซื้อหนี้หลายโครงการจบกอนโครงการท่ี

วางแผนไว ทําใหบริษัทฯ มั่นใจวาปถัดไป บริษัทฯ จะมีรายไดและกําไรสุทธิเติบโตข้ึน  จากโครงการที่รับรูรายไดโดยไมมีตนทุน

ทางการเงิน 

โอกาสนี้ JMT ขอขอบพระคุณ ทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ฝายบริหาร และพนักงานทุกทาน ที่มีสวนรวมใน

การสนับสนุน JMT และขอยืนยันตอทุกทานวา JMT จะดําเนินธุรกิจ อยางมืออาชีพ และพัฒนาความสามารถขององคกรอยาง

ตอเนื่อง ควบคูกับนโยบาย ความรับผิดชอบตอสังคม ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม เพ่ือใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

นายอดิศักด์ิ   สุขุมวิทยา 

          (ประธานกรรมการ) 

 

 

นายปยะ   พงษอัชฌา 

        (ประธานเจาหนาที่บริหาร) 

 

 

 

สาสนจากคณะกรรมการ 
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ขอมูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
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นายอดิศักดิ์   สุขุมวิทยา  นางสาวยุวดี   พงษอัชฌา   นายปยะ   พงษอัชฌา  

•ประธานกรรมการ  •กรรมการบริษัท    •กรรมการบริษัท 

    •ประธานกรรมการบริหาร   •กรรมการบริหาร 

         •ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 
 

นายเริงชัย   อิงคภากร  นายปรีชา   ประกอบกิจ   นายครรชิต   ควะชาติ 

•กรรมการบริษัท   •กรรมการบริษัท    •กรรมการบริษัท  
   (กรรมการอิสระ)         (กรรมการอิสระ)       (กรรมการอิสระ) 
•ประธานกรรมการตรวจสอบ •กรรมการตรวจสอบ   •กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

นางสาวลัดดา  วรุณธารากุล นายสุพจน   วรรณา   นายสุทธิรักษ   ตรัยชิรอาภรณ 
•กรรมการบริษัท   •กรรมการบริหาร   •กรรมการบริหาร 
•กรรมการบริหาร •ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน •ผูชวยผูอํานวยการฝาย 

   การตลาดและการขาย 
    

 

นายวงศกร  กิตติตระกูลกาล นางสาววราภรณ   พรพิทักษโยธิน 

•กรรมการบริหาร  •ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ   

•ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ 

   การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
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ประวตัิคณะกรรมการบริษัท 
นายอดิศักดิ์   สุขุมวิทยา 
อายุ     :  57 ป 
ตําแหนงในบริษัท  :  ประธานกรรมการ 
การศึกษา   :  2521 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  2523 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ :  2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมสงเสรมิสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย 

 2556 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 15  
ประสบการณ    2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจเอ็มที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส 

 2537 – 2555 กรรมการ   บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส 
 2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพยเจ 
 2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เจเอ็มที อินชัวรันซ โบรกเกอร 
 กิจการอื่น 
 2533 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ. เจมารท 
 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจมารท 
 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ. เจเอเอส แอสเซ็ท  
 2545 – 2548  กรรมการ   บจ. ที.เอ.เอส แอสเซ็ท 
 2538 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. สิงหบุรี เคเบิ้ล ที.วี 
 2538 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. เจมารท ทกัษิณ 

คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 

นางสาวยวุดี   พงษอัชฌา 
อายุ     :  57 ป  
ตําแหนงในบริษัท  :  กรรมการบริษัท,  ประธานกรรมการบริหาร    

การศึกษา   :  2521  ปริญญาตรีรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

: 2523  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  Bridgeport  University, สหรัฐอเมริกา 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ : 2551  หลักสูตรประกาศนยีบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมสงเสริมสถาบัน 

          กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ   : 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส 
 2537 – ปจจุบัน กรรมการ   บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส 
 2250 – 2554 กรรมการผูจัดการ บจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส  
 2556 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. บริหารสินทรัพยเจ 
 2556 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. เจเอม็ที อนิชัวรันซ โบรกเกอร 
 

ขอมูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
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 กิจการอื่น 
 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เจเอ็มที พลัส 
 2533 – ปจจุบัน กรรมการ   บมจ. เจมารท 
 2547 – ปจจุบัน กรรมการบริหารและรองประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เจมารท 
 2555 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. เจเอเอส แอสเซท็  
 2545 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. ที.เอ.เอส แอสเซ็ท 

คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 
นายปยะ   พงษอัชฌา 
อายุ     :  42 ป 
ตําแหนงในบริษัท  :  กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร   
การศึกษา   :  2537 ปริญญาตรีการจดัการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ :   2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมสงเสรมิสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ   :  2555 – ปจจุบัน กรรมการ,กรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร  
บมจ. เจเอ็มที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส  

  2541 – 2555 ผูอํานวยการฝายการตลาด บจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส 
  2556 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. บริหารสินทรัพยเจ 
  2556 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. เจเอม็ที อนิชัวรันซ โบรกเกอร 
  กิจการอื่น 
  2554 – ปจจุบัน กรรมการ  บจ. เจเอ็มที พลัส   

คุณสมบัติตองหาม 

 1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
 2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 

นายเริงชัย  อิงคภากร 
อายุ     :  57 ป 
ตําแหนงในบริษัท  :  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ,ประธานกรรมการตรวจสอบ   
การศึกษา   :  2541 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Phoenix, สหรัฐอเมริกา 

   2533 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Francisco State University,  
สหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ :  2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมสงเสรมิสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ   :  2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ    บมจ. เจเอ็มที  
เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส 

  กิจการอื่น 
  2556 - ปจจุบัน     ผูบริหารสูงสุดประจําสํานักผูบริหาร   บมจ. อนนัดาดีเวลลอปเมนท 

  2553 - 2556        ผูจัดการสายงานจัดสง   บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 
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                          (Supply Chain Performance Management Manager) 

  2547 - 2553        ผูจัดการสายงานจีโอไซเคิล     บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง        

                          (Geocycle Manager) 

คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 

นายปรีชา   ประกอบกิจ 
อายุ     :  65 ป 
ตําแหนงในบริษัท  :  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ),  กรรมการตรวจสอบ    
การศึกษา   :  2524  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Roosevelt University, สหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ :  2549 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมสงเสรมิสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย 

  2549 หลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับกรรมการตรวจสอบ (ACP) ของสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ   : 2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ    บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค  
เซอรวิสเซ็ส 

  กิจการอื่น 
  2554 – ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา    บจ.   แอมเวย (ประเทศไทย) 
  2532 – 2554 กรรมการผูจัดการ    บจ. แอมเวย (ประเทศไทย) 
  2548 – 2554 กรรมการตรวจสอบ    บมจ. จีสตีล 

คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 

นายครรชิต   ควะชาต ิ
อายุ     :  48 ป 
ตําแหนงในบริษัท  :  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ),  กรรมการตรวจสอบ    

การศึกษา   :  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri,  สหรัฐอเมริกา 

:  ปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
   ลาดกระบัง 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ :  2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมสงเสรมิสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ   :  2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ   บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอรค  
เซอรวิสเซ็ส 

  กิจการอื่น 
  2556 – ปจจุบัน    ประธานเจาหนาที่บริหารสายธุรกิจดิจิทัลทีวี   บมจ.จีเอม็เอ็ม แกรมมี่  

  2548 – 2556       กรรมการบริษัท, ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงินการลงทุน,  
ผูชวยผูบริหารฝายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เวิรคพอยท เอ็นเตอรเทนเมนท  
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  2545 - 2548  :  ผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจ  
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

  2542 - 2544  :  ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนากองทุน  
บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน อยุธยาเจเอฟ จํากัด 

  2537 - 2542  :  ผูชวยผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจ  
บริษัทหลักทรัพย เอกธํารง จํากัด 

  2531 - 2532  :  สถาปนิก บริษัท สถาปนิก 49 จํากัด. 
 
คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 
นางสาวลัดดา   วรุณธารากุล 
อายุ     :  50 ป 
ตําแหนงในบริษัท  :  กรรมการบริษัท,  กรรมการบริหาร  
การศึกษา   :  2552   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

:  2528   ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ :  2555    หลักสูตรประกาศนยีบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมสงเสรมิสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ   :  2555 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  บมจ. เจเอ็มที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส 
  กิจการอื่น 
  2556 – ปจจุบัน กรรมการ  บจ. บริหารสินทรัพยเจ 
  2555 – ปจจุบัน กรรมการ  บจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
  2554 – ปจจุบัน กรรมการ  บจ. เจเอ็มที พลัส 
  2547 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. เจมารท 

คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 

ประวัติคณะกรรมการบริหาร 
 

นายปยะ  พงษอัชฌา  (ตามรายละเอียดขางตน) 

นายสุพจน   วรรณา 
อายุ     :  38 ป 
ตําแหนงในบริษัท  :  กรรมการบริหาร,  ผูอํานวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน   

การศึกษา   :  ปริญญาโทการจัดการ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

: ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ :  2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมสงเสรมิสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย 



                                                                                    9 

 

ประสบการณ   :  2555 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร และผูอํานวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน
      บมจ. เจเอ็มที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส 

  กิจการอื่น 
  2556 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. บริหารสินทรัพยเจ 
  2556 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. เจเอม็ที อนิชัวรันซ โบรกเกอร 
  2555 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. เจเอเอส แอสเซท็ 
  2554 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. เจเอม็ที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส 
  2549 – ปจจุบัน Financial Controller    บมจ. เจมารท 

คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 

นายสุทธิรักษ  ตรัยชิระอาภรณ 
อายุ     :  37 ป 
ตําแหนงในบริษัท  :  กรรมการบริหาร,  ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาดและการขาย 

การศึกษา   :  2540 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ :      -ไมมี - 
ประสบการณ   :  2555 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส 

2556 – ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาดและการขาย  บมจ. เจเอ็มที เน็ท
เวอรค เซอรวิสเซ็ส 

2549 – 2556 ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาดและการขาย  บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอรค 
เซอรวิสเซ็ส 

  กิจการอื่น 
  2556 – ปจจุบัน กรรมการ     บจ. เจเอม็ที อินชัวรันซ โบรกเกอร 
  2556 – ปจจุบัน กรรมการ     บจ. บริหารสินทรัพยเจ 

คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 

นายวงศกร  กิตติตระกูลกาล 
อายุ     ;  38 ป 
ตําแหนงในบริษัท  ;  กรรมการบริหาร,  ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

การศึกษา   :  2542 ปริญญาตรีการบัญชี   มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ : -ไมมี - 
ประสบการณ   :  2555 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส 

2552 – ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน  บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค 
เซอรวิสเซ็ส 

กิจการอื่น 
2556 – ปจจุบัน กรรมการ   บจ. เจเอม็ที อนิชัวรันซ โบรกเกอร 
2550 – 2552 ผูจัดการแผนกบญัชี   บมจ.เจมารท 
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คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

2.  ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
 
 
 

นางสาววราภรณ  พรพิทักษโยธิน 
อายุ     :  48 ป 
ตําแหนงในบริษัท  :  ผูชวยผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ 
การศึกษา   :  2532  ปริญญาตรีรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ :      -ไมมี - 
ประสบการณ   ;  2556 – ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ   บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค  

เซอรวิสเซ็ส 

  2546 – 2556      ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ บมจ. เจเอ็มที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส 
คุณสมบัติตองหาม 

1.  ไมมีประวัติการกระทําความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2.  ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความยัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบที่ผานมา 
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บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)   
( J M T Network Services Public Company Limited) 
ช่ือยอในตลาดหลักทรัพย :  JMT 
สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ :  325/7  ช้ัน 4 – 6 อาคารเจมารท  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท :   0-2308-9999 
โทรสาร :    0-2308-9900 
เลขทะเบยีนบริษัท :  0107555000074 
เว็บไซต :    www.jmtnetwork.co.th 
ประเภทธุรกิจ :   ประกอบธรุกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้  ธุรกิจบรหิารหนี้ดอยคุณภาพ และ 

ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต 
ทุนจดทะเบียน :   300,000,000 บาท 
ทุนชําระแลว :    300,000,000 บาท 
 
 

บริษัทในเครอื 
บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จํากัด  (JMT Plus  Company Limited) 
สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ :  325/7  ช้ัน 4 อาคารเจมารท  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท :   0-2308-9999 
โทรสาร :    0-2308-9928 
เลขทะเบยีนบริษัท :  0105554042308 
เว็บไซต :     - 
ประเภทธุรกิจ :   ธุรกิจติดตามหนีสิ้นและธรุกิจใหบริการสินเชือ่เชาซือ้รถยนต 
ทุนจดทะเบียน :   50,000,000 บาท 
ทุนชําระแลว :    50,000,000 บาท 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย เจ จํากัด (J Asset Management  Company  Limited) 
สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ :  325/7  ช้ัน 4 อาคารเจมารท  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง 
    เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท :   0-2308-9999 
โทรสาร :    0-2308-9840 
เลขทะเบยีนบริษัท :  0105556069459 
เว็บไซต :     - 
ประเภทธุรกิจ :   ธุรกิจติดตามหนีสิ้น 
ทุนจดทะเบียน :   25,000,000  บาท 
ทุนชําระแลว :    25,000,000  บาท 
 

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
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บริษัท เจเอ็มที อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด (JMT Insurance Broker Company  Limited) 
สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ :  325/7  ช้ัน 5 อาคารเจมารท  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง 
    เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท :   0-2308-9999 
โทรสาร :    0-2308-9840 
เลขทะเบยีนบริษัท :  0105556022886 
เว็บไซต :    www.jmtinsurancebroker.co.th 
ประเภทธุรกิจ :   ธุรกิจนายหนาประกันภยั 
ทุนจดทะเบียน :   2,000,000  บาท 
ทุนชําระแลว :    2,000,000  บาท 
 
 
ผูสอบบัญชี 
นางสุมาลี  โชคดีอนันต  เลขทะเบยีน 3322 
นายสมคิด  เตียตระกูล  เลขทะเบยีน 2785 
นายธีรศักด์ิ  ฉ่ัวศรีสกุล  เลขทะเบยีน 6624 
บริษัท แกรนธ ธอนตัน จํากัด 
เลขที่ 87/1 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซนั เพลส  ช้ัน 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
โทรศัพท 0-2654-3330   โทรสาร 0-2654-3339 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
บริษัท เทพ จํากัด 
เลขที่ 1193  อาคารเอ็กซมิ  ช้ัน 11  หอง 1107 – 1108 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท 0-2278-1683-84 โทรสาร 0-2271-2367 ,0-2271-2587 
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1. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯกอต้ังข้ึนในป 2537 ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 5 ลานบาท โดยกลุมเจมารท เพ่ือดําเนินธุรกิจใหบริการ
ติดตามเรงรัดหนี้ ฟองสืบทรัพย และบังคับคดีทั่วประเทศไทยซึ่งกลุมเจมารทมีประสบการณและความชํานาญสืบเนื่องจากการ
ดําเนินธุรกิจจําหนายเครื่องใชไฟฟายี่หอตางๆ กอนเขาสูธุรกิจจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ ตอมาบริษัทไดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ
บริหารหนี้ดอยคุณภาพ และธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ตามลําดับ 

ความเปนมาและพัฒนาการที่สาํคัญสรุปไดดังน้ี 

ป 2537 กอต้ังบริษัทฯ เพ่ือดําเนินธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ ฟองสืบทรัพย และบังคับคดีทั่วประเทศดวยทุนจดทะเบียนและ
ชําระแลว 5 ลานบาทแบงเปน 50,000หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

ป 2549 ขยายสูธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ โดยซ้ือหนี้ดอยคุณภาพกลุมแรกมาบริหารและติดตามเรงรัดหนี้ 

ป 2554 จัดต้ังบริษัทยอย ลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพเพ่ิมเติม และขยายสูธุรกิจเชาซื้อรถยนต  
- จัดต้ังบริษัทยอยไดแกบริษัท เจเอ็มที พลัส จํากัด (“เจเอ็มที พลัส” หรือ “บริษัทยอย”) ซึ่งบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 

  เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจใหมในอนาคต 

 - เริ่มใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต   โดยชวงแรกเนนการปลอยสินเชื่อแกลูกคาบุคคลธรรมดาสําหรับรถยนตใชแลว 
 ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล 

ป 2555 - จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท  เจเอ็มที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด   
                  (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 

 - เปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาทเปนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1บาทและเพ่ิมทุน 
   จดทะเบียนจํานวน 120 ลานบาท เปน 300 ลานบาท  

  - เพ่ิมทุนชําระแลวจํานวน 105ลานหุนโดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ  (Right offering)  และดําเนินการ 
    จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวเปน 225 ลานบาท เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2555 

- ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเสนอขายหุนเพ่ิม 
   ทุนจํานวน 75   ลานหุน  และจัดสรรใหแกผูถือหุนของเจมารทและเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป สงผลใหปจจุบัน 
   บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 300 ลาน โดยมีกลุมผูหุนใหญซึ่งเปนผูบริหารหลัก ไดแก บริษัท เจมารท 
   จํากัด (มหาชน) ถือหุนรวมประมาณรอยละ 75 

ป 2556   - ในวันที่ 5  กุมภาพันธ  2556   บริษัทฯไดจัดต้ังบริษัทยอย   บริษัท เจเอ็มที อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด   ดวยทุน 
     จดทะเบียน 2 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจเปนนายหนาประกันภัยประเภทวินาศภัย 
   - ในวันที่  26 เมษายน 2556   บริษัทฯ  ไดจัดต้ังบริษัทยอย   บริษัท บริหารสินทรัพยเจ จํากัด    ดวยทุนจดทะเบียน   
     25 ลานบาท   เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการรับซื้อหนี้ดอยคุณภาพที่ผานกระบวนการทางกฎหมายจากสถาบันการเงิน 

 
 
 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 
 
โครงสรางกลุมบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจอยู 3  บริษัท ไดแก บริษัท เจเอ็มที พลัส จํากัด บริษัท 
บริหารสินทรัพย เจ จํากัด  และบริษัทเจเอ็มที อินชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด 

 

 

 
 
 
 

 
1.2   การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

ปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอย มีการดําเนินการใน 4 ธุรกิจหลัก ประกอบดวยธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้  ธุรกิจ
บริหารหนี้ดอยคุณภาพ ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยทุกประเภท 

ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหน้ี  
บริษัทฯ เปนผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ในสวนที่เปนหนี้ดอยคุณภาพที่เจาหนี้ไมสามารถติดตามไดหรือไมประสงคจะ

ติดตามเองเนื่องจากมีรายไดไมคุมกับตนทุนในการติดตาม โดยครอบคลุมหนี้ทุกประเภท เชน หนี้กลุมสินเชื่อสวนบุคคล หนี้กลุม
บัตรเครดิต หนี้กลุมคาสาธารณูปโภค และหนี้กลุมคาบริการ เปนตน โดยผูวาจางซึ่งไดแกเจาหนี้ตางๆ จะสงรายชื่อและขอมูล
ลูกหนี้ใหแกบริษัทฯ จากน้ันบริษัทฯ จะทําการคนหาขอมูลลูกหนี้เพ่ิมเติม ตรวจสอบและติดตามหาลูกหนี้ และเจรจาตอรองให
ลูกหนี้แตละรายชําระหนี้ภายใตกรอบเง่ือนไขที่บริษัทฯไดรับอนุญาตจากผูวาจาง โดยบริษัทฯจะไดรับคาบริการติดตามหน้ีจากผู
วาจางคิดเปนสัดสวนรอยละของมูลหนี้ที่บริษัทฯ สามารถติดตามและตกลงใหลูกหนี้มาชําระหนี้ได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯมีมูลหนี้ที่ไดรับมอบหมายใหติดตามจากผูวาจางจํานวน 13,950 ลานบาทโดยผู
วาจางหลัก ไดแกสถาบันการเงิน และบริษัทเชาซื้อ 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหบริการอื่นๆที่เก่ียวของกับธุรกิจใหบริการติดตามหนี้ ไดแก ใหบริการดานกฎหมายเรื่องการ
บังคับคดีที่เก่ียวกับหนี้สินทุกประเภท และบริการจัดสงเอกสาร (บริการ Mr. Speed) สําหรับการบริการดานกฎหมาย เปนการ
ใหบริการทนายความแกบุคคลภายนอก ซึ่งทีมงานทนายความดังกลาวเปนทีมงานที่ทําหนาที่ฟองรองลูกหนี้ที่ไมชําระหนี้ในสวน
ของการดําเนินธุรกิจดานการติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ โดยบริษัทฯ จะรับรูรายไดในลักษณะคาบริการและคาธรรมเนียมเปน
สัดสวนรอยละของจํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้คืนจากการบังคับคดีได สําหรับการบริการจัดสงเอกสาร  เปนการใหบริการแก
บุคคลภายนอกในการจัดสงเอกสารและสินคาโดยรถจักรยานยนตและรถกระบะเปนหลัก 

ธุรกิจบริหารหน้ีดอยคุณภาพ 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพอันเปนผลจากการที่สถาบันการเงินรวมถึงบริษัทเชาซื้อบางแหงมีนโยบายที่จะ

ลดสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพและลดตนทุนในการติดตามหนี้ จึงมีนโยบายจําหนายหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวออกจากบัญชี โดยเจาหนี้
จะเปดใหบริษัทที่เช่ียวชาญในการติดตามหนี้มาประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพในราคาที่มีสวนลดจากมูลหนี้เต็ม ซึ่งผูประมูลจะมีภาระ
ในการบริหารและรับความเส่ียงจากการติดตามเรียกเก็บหนี้ที่ประมูลได ทั้งนี้ จากการท่ีบริษัทฯมีขอมูลการวิเคราะหการจัดเก็บหนี้
บุคลากร และความเชี่ยวชาญในการติดตามหนี้มากวา 17 ปจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ สามารถวิเคราะหและประเมิน
โอกาสในการติดตามเรงรัดหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจดังกลาว  

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด 

บริษัท เจเอ็มที พลัส จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพย เจ จํากัด บริษัท เจเอ็มที อนิชัวรันซ โบรกเกอร จํากัด 

99.99%
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีหนี้ดอยคุณภาพภายใตการบริหาร รวมมูลคาทางบัญชีของเงินลงทุนในหนี้ดอย
คุณภาพ-สุทธิ เทากับ 723.91 ลานบาท 

ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซ้ือรถยนต 
บริษัทฯใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตโดยเนนใหบริการสินเชื่อสําหรับรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสองแกลูกคาประเภทบุคคลทั้ง
ที่มีประวัติการชําระเงินดีและคางชําระหนี้ เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสธุรกิจที่ใหอัตราผลตอบแทนที่สูง แมมีความเส่ียงจากการที่ลูกหนี้
อาจผิดนัดแตมีหลักประกันที่ครอบคลุมความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได ประกอบกับ บริษัทฯ มีประสบการณในธุรกิจใหบริการ
ติดตามเรงรัดหนี้ซึ่งตองตรวจสอบ ติดตาม และเจรจากับลูกหนี้ดอยคุณภาพมาโดยตลอด จึงมีข้ันตอนและความชํานาญในการ
ตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินลูกหนี้กอนการปลอยสินเชื่อแตละราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556บริษัทฯและบริษัทยอย มียอด
ลูกหนี้จากการใหเชาซื้อ-สุทธิเทากับ 73.11 ลานบาท 
 
ธุรกิจนายหนาประกันภัย 
บริษัทฯ ใหบริการเปนนายหนาประกันวินาศภัยประเภทตาง ๆ โดยโครงสรางรายไดจะมาจากสวนของผลตอบแทนคอมมิชช่ันจาก
คาเบ้ียประกันภัยของลูกคา ซึ่งเปนธุรกิจที่ไมมีความเส่ียงในดานการดอยคาของสินคา เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมจําเปนตองมีสตอก
สินคาหรือกรมธรรมอยูกับบรษัิทบริษัทฯ ทําหนาที่เปนนายหนาผูช้ีชองในการทําประกันภัยระหวางลูกคาและบริษัทประกันภัย 
 

1.3   โครงสรางรายได 
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม โดยจําแนกตามสวนธุรกิจ สําหรับป 2553-2556 ประกอบดวยรายได

ตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

งบการเงินรวม 
สําหรับป 

2554 2555 2556 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ธุรกิจหลัก       
รายไดจากธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้ 108.16 33.40 106.16 26.94 97.44 26.89 
รายไดจากธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ 214.93 66.37 279.90 70.95 255.11 70.41 
รายไดจากธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถยนต 0.44 0.14 7.68 1.95 9.78 2.7 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก 323.53 99.91 393.74 99.80 362.33 99.78 
รายไดอ่ืนๆ1/ 0.30 0.09 0.78 0.20 0.79 0.22 
รายไดรวม 323.83 100.00 394.52 100.00 363.12 100.00 

หมายเหตุ:1/รายไดอื่นๆเชนดอกเบ้ียรับเปนตน 
 

1.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทฯมีเปาหมายตามแตละประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี ้
บริษัทฯมีเปาหมายท่ีจะรักษาความเปนผูนําในธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน โดยมีแผนที่จะรักษายอดลูกหนี้ที่ติดตามจํานวน 
10,000 ลานบาท โดยเนนการขยายการใหบริการแกลูกคาสถาบันการเงินเปนหลัก ทั้งในกลุมลูกคาเดิมและกลุมลูกคาใหม 

บริษัทฯมีแนวทางการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 
- มุงเนนคุณภาพการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ภายใตเปาหมายท่ีจะทําใหลูกคามี

ความพึงพอใจสูงสุด และทุกปตองไมมีขอรองเรียนคุณภาพการใหบริการจากลูกคา 
- พัฒนาระบบสารสนเทศและรวบรวมขอมูลที่ทันสมัย โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาระบบดังกลาวใหทันสมัยข้ึนทุกป 



                                                                                    16 

 

ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ 
บริษัทฯมีเปาหมายในการซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหารมากข้ึน โดยมีเปาหมายระยะส้ันที่จะซื้อมูลหนี้เต็มจํานวนมาบริหารโดย 
เฉล่ียไมตํ่ากวา 10,000 ลานบาทตอปโดยมุงเนนและดําเนินการดังนี้  

- เสนอราคาประมูลที่คอนขางอนุรักษนิยม (conservative) ภายใตนโยบายการเติบโตอยางระมัดระวัง 
- พัฒนาฐานขอมูลการติดตามและประเมินผลการติดตามหนี้อยางรอบคอบกอนดําเนินการประมูลซื้อหนี้ 
- ใชเงินทุนและตนทุนการติดตามอยางระมัดระวัง และประเมินผลการติดตามหนี้เทียบกับตนทุนอยางละเอียดเปน

ประจําทุกไตรมาส 

ธุรกิจเชาซื้อรถยนต 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีเปาหมายในการขยายการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใชแลวประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถกระบะแก
บุคคลธรรมดาเพ่ิมมากข้ึน โดยมุงเนนและดําเนินการดังนี้ 

- ขยายพ้ืนที่การใหบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใหครอบคลุมมากข้ึน  
- เพ่ิมจํานวนเจาหนาที่การตลาดและเจาหนาที่ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker)ใหครอบคลุมพ้ืนที่การใหบริการและพัฒนา

บุคลากรใหสามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- เพ่ิมเจาหนาที่การตลาดของบริษัทฯ ประจําอยูที่สถานจําหนายรถยนตที่เปนกลุมเปาหมายของบริษัทฯ และสราง

ความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการเต็นทรถยนต 
- ประเมินและวิเคราะหคุณภาพลูกคาอยางระมัดระวัง เพ่ือใหมีหนี้เสียนอยที่สุด และกําหนดวงเงินสินเชื่อที่เปนธรรมแก

ลูกคา   
- พัฒนาฐานขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ และติดตามลูกคาอยางใกลชิด 

ทั้งนี้ ในการประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหาร และการขยายสินเชื่อเชาซื้อรถยนต บริษัทฯ คาดวาจะมีแหลงเงินทุนจากกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานเงินจากการเพ่ิมทุนในครั้งนี้บางสวนและวงเงินสนับสนุนจากธนาคารพาณิชยที่มีอยูในปจจุบัน 

 
ธุรกิจนายหนาประกันภัย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีเปาหมายในการขยายการใหบริการดานธุรกิจนายหนาประกันภัย โดยมุงเนนการใหบริการประกันวินาศ
ภัย และดําเนินการดังนี้ 

- ขยายชองทางการทําการตลาดเพ่ือตอบสนองกับลูกคาภายในองคกร และลูกคาภายนอก 
- ขยายตลาดผานชองทางออนไลนทางเว็บไซด โดยเริ่มใหบริการผานชองทางเว็บไซดในป 2557 เปนตนไป 
- ขยายชองทางผานรานโทรศัพทมือถือเจมารท สาขาตาง ๆ 
- ขยายชองทางผานทางคูคาของบริษัท  
- ขยายชองทางผานเจาหนาที่ขายทางโทรศัพท (Telesales) 

โดยการผันเขาสูธุรกิจนายหนาประกันภัยซึ่งบริษัทฯ มองวาเปนธุรกิจที่นาสนใจ ไมมีความเส่ียงในการดอยคาของสินคาและบริการ 
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1.ปจจัยความเสี่ยง 

ปจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนของผูลงทุนอยางมี
นัยสําคัญและแนวทางในการปองกันความเส่ียงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้  ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและธุรกิจ
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต และธุรกิจนายหนาประกันภัย ซึ่งมีความเส่ียงที่แตกตางกันตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

1.1.1 ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหน้ี 

1.1.1.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนนโยบายการจัดการหนี้ดอยคุณภาพและอํานาจตอรองของผูวาจาง  

ที่ผานมา กลุมผูวาจางมีนโยบายวาจางใหบริษัทฯ ติดตามเรงรัดหนี้ดอยคุณภาพ เนื่องจากตองการลดภาระการ
ดําเนินการและคาใชจายในการติดตามเรงรัดหนี้ แตระยะหลัง ผูวาจางบางรายมีการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยดําเนินการติดตามหนี้
เอง หรือจําหนายหนี้สินดอยคุณภาพ เนื่องจากผูวาจางเริ่มใหความสําคัญกับกระบวนการติดตามหนี้ หรือเพ่ือลดความเส่ียงดาน
ภาพลักษณของผูวาจาง รวมถึงเพ่ือลดอัตราหนี้เสียตอสินเชื่อรวมของผูวาจาง ทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงที่จะสูญเสียรายไดจาก
การใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ และประสบปญหาการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ เปนธุรกิจที่ผู
วาจางมีอํานาจในการตอรอง กลาวคือ ผูวาจางเปนผูกําหนดราคาคาจาง ลักษณะของพอรตลูกหนี้ที่วาจาง ปริมาณลูกหนี้ที่วาจาง 
และระยะเวลาจาง ดังนั้น ผูวาจางจึงมีอิทธิพลตอผลประกอบการของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงมีนโยบายในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหสอดคลองตาม
นโยบายของผูวาจาง ดวยคาบริการที่เปนธรรมและไมเพ่ิมคาใชจายใหผูวาจาง รวมถึงการพัฒนาระบบและฐานขอมูลใหทันสมัย 
เพ่ือใหผูวาจางมั่นใจไดวา บริษัทฯ มีศักยภาพในการติดตามหน้ี สามารถเก็บรักษาขอมูลความลับลูกคาไดเปนอยางดี และไม
กระทบตอช่ือเสียงและภาพลักษณของผูวาจาง  ผูวาจางก็ยังนาจะดําเนินการวาจางบุคคลภายนอกในการติดตามหนี้อยู เพ่ือลด
ภาระในการติดตามหนี้เอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดขยายธุรกิจเขาสูธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิง
ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้และอํานาจตอรองของผูวาจาง และทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการบุคลากรที่มีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

1.1.1.2 ความเส่ียงจากการแขงขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ เปนธรุกิจที่มีผูประกอบการจํานวนมาก อาจสงผลใหเกิดการแขงขันดานอัตราคาบริการ
ติดตามหน้ี (Commission Rate) ประกอบกับธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากนักและมีโครงสรางการดําเนินธุรกิจที่ไม
ซับซอน จึงมีความเสี่ยงที่ผูประกอบการรายใหมจะเขามาแขงขันในธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งผูที่เขามาแขงขันอาจเปนบริษัทขามชาติ 
หรือผูดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของ เชน สํานักงานกฎหมายผูฟองรองคดี ผูบริหารหนี้ดอยคุณภาพ เปนตน ทําใหบริษัทฯอาจเผชิญกับ
ภาวะการแขงขันที่สูงและอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ  

อยางไรก็ดี บริษัทฯคาดวาจะมีความเส่ียงจากการแขงขันไมมากนัก เนื่องจากผูวาจางของบริษัทฯ สวนใหญเปนธนาคาร
พาณิชย สถาบันการเงิน หรือบริษัทขนาดใหญ ซึ่งใหความสําคัญกับคุณสมบัติของผูประกอบการ คุณภาพการใหบริการและความ
เส่ียงตอภาพลักษณของผูวาจาง โดยบริษัทฯมีนโยบายการติดตามหนี้โดยมุงเนนคุณภาพการใหบริการในระดับราคาที่แขงขันได มี
บุคลากรและระบบสารสนเทศการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ 

ผูประกอบการสวนใหญ ยังเปนบริษัทขนาดเล็ก มีจํานวนบุคลากรนอย หรือขาดระบบติดตามหนี้ที่จะรองรับการ
ใหบริการกับผูวาจางรายใหญประกอบกับบริษัทฯ มีประสบการณในการติดตามหนี้ และความสัมพันธอันดีที่บริษัทฯมีกับผูวาจางมา

ปจจัยเสี่ยง 
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กวา 17 ป ไดรับรางวัลการปฏิบัติงานดีเดนจากผูวาจางหลายรายและหลายปติดตอกัน ทําใหบริษัทฯ มั่นใจวา บริษัทฯมีศักยภาพ
และสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมได  

สําหรับความเส่ียงที่ผูประกอบการรายใหมจะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน บริษัทฯคาดวาจะมีความเส่ียง
ดังกลาวไมมากนัก เนื่องจากการเขามาดําเนินธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้มีขอจํากัดที่สําคัญ คือ การไมไดรับความไววางใจ
จากผูวาจาง ทําใหศักยภาพในการแขงขันไมเทาเทียมกับผูประกอบการรายเดิมที่มีอยู สําหรับกรณีที่เกรงวาผูประกอบการธุรกิจที่
เก่ียวของรายอื่นๆ จะเขามาดําเนินธุรกิจติดตามหนี้เพ่ิม บริษัทฯคาดวา สํานักงานกฎหมายผูฟองรองคดีอาจเขามาแตเนนไปที่การ
ฟองรองดําเนินคดีมากกวาการติดตามและเรงรัดหนี้ ซึ่งตรงขามกับบริษัทฯที่เนนการใหบริการติดตามและเรงรัดหนี้ สําหรับ
ผูบริหารหนี้ดอยคุณภาพ โดยปกติจะดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้ที่ซื้อมาบริหารอยูแลว จึงเนนเฉพาะประเภทหนี้ที่ตนเองมีความ
ชํานาญหรือบริหารหนี้ดังกลาวอยู กลาวคือ มุงเนนการติดตามหน้ีเพ่ือสงเสริมธุรกิจหลักของตนเองเทานั้นดังนั้นบริษัทฯ คาดวา
โอกาสที่จะมีผูติดตามหนี้รายใหญรายใหมเขามาแขงขันในธุรกิจจึงมีไมมากนัก 

1.1.1.2 ความเส่ียงจากการฟองรองดําเนินคดีอันเกิดจากการติดตามหน้ี 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีจากลูกหนี้ อันเปนผลจากการติดตามเรงรัดหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทํา
ใหเกิดขอขัดแยงกับลูกหนี้ที่ถูกติดตามหนี้ 

อยางไรก็ดี ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีกรณีฟองรองดําเนินคดีจากกลุมลูกหนี้ที่ถูกติดตามเรงรัดหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
อบรมและมีมาตรการทางวินัยควบคุมดูแลพนักงานติดตามเรงรัดหนี้ใหปฏิบัติตอลูกหนี้ดวยวิธีการท่ีสุภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ และผูวาจาง บริษัทฯ จึงเชื่อวามีโอกาสที่จะถูกฟองรองดําเนินคดีนอยมาก 

1.1.1.3 ความเส่ียงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอสังคม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ ทําใหในการเจรจากับลูกหนี้อาจมีการโตแยงหรือสรางความไมพึงพอใจ
แกผูที่ถูกติดตามหนี้ ประกอบกับการที่มีผูเรงรัดหนี้บางรายในกลุมอุตสาหกรรมกระทําการเรงรัดหนี้ในแนวทางที่ไมเหมาะสม เชน 
ใชถอยคําไมสุภาพ ติดตามหนี้ในลักษณะที่สรางความรําคาญและกอกวนจนถึงข้ันทําการขมขู เปนตน ทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียง
จะถูกกลาวหาหรือถูกจัดรวมวามีการดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจเส่ือมเสียถึงภาพลักษณของบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายอยางเขมงวดในการติดตามเรงรัดหนี้ในลักษณะสุภาพและใหเกียรติลูกหนี้ โดยบริษัทฯ
กําหนดนโยบายชวงเวลาโทรติดตามเรงรัดหนี้ต้ังแตเวลา 8.30 น. จนถึง 20.00 น. เฉพาะวันจันทรถึงวันศุกร และมาตรการอื่นๆ 
ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับความไววางใจ
ระดับสูงในดานคุณภาพการติดตามหนี้จากลูกคากลุมผูวาจาง พรอมกันนี้บริษัทฯ ยังไมเคยไดรับแจงรองเรียนการติดตามหนี้ที่ไม
เหมาะสมของบริษัทฯ จากกลุมผูวาจาง 

1.1.1.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ โดยมีรายไดการติดตามชําระหนี้จากผูวาจางซึ่งเปนสถาบันการเงิน
แหงหนึ่งในสัดสวนที่สูง คือประมาณรอยละ 30 - 40เมื่อเทียบกับรายไดจากการติดตามเรงรัดหนี้ในแตละป หรือคิดเปนประมาณ
รอยละ 10 ของรายไดรวมที่ผานมาบริษัทฯมีความสัมพันธที่ดีกับผูวาจางรายดังกลาวมาโดยตลอด โดยเปนผูวาจางที่สงงานมา
ใหแกบริษัทฯต้ังแตป 2541 และบริษัทฯทําสัญญารับจางติดตามหนี้กับลูกคารายนี้ โดยมีอายุสัญญาประมาณ 3 ป แตมีการทํา
สัญญากันตอเนื่องเสมอมา อยางไรก็ดี เนื่องจาก ผูประกอบการในธุรกิจมีมากราย จึงมีโอกาสที่ผูวาจางจะไมตอสัญญากับบริษัทฯ
หรือหันไปทําสัญญาบางสวนหรือทั้งหมดกับผูวาจางอื่น ซึ่งอาจมีผลตอรายไดของบริษัทฯ และหากบริษัทฯไมสามารถหาผูวาจาง
มาทดแทนได อาจมีผลกระทบทางลบตอธุรกิจบริษัทฯในระยะยาว 

อยางไรก็ดี ถึงแมวา บริษัทฯมีความสัมพันธอันดีกับผูวาจางดังกลาวเปนเวลานาน บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความเส่ียง
ดังกลาว จึงเนนการสรางสัมพันธอันดีแกกลุมคูคาเดิม และพยายามขยายฐานคูคาไปสูคูคารายอื่นมากยิ่งข้ึน โดยใหฝายการตลาด
ดําเนินการติดตามขอมูลของกลุมลูกคาเปาหมาย เชน กลุมสถาบันการเงิน กลุมผูใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล กลุมผูใหบริการ
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สินเชื่อเชาซื้อ กลุมผูใหบริการขายสงสินคาหรือขายตรง เปนตน เพ่ือหาโอกาสเขาไปนําเสนอขอมูลเก่ียวกับผลงานของบริษัทฯ ที่
ผานมาเพ่ือเปดโอกาสในการทําธุรกิจทั้งนี้ สําหรับกรณีที่ผูวาจางจะไปทําสัญญาบางสวนหรือทั้งหมดกับผูรับจางรายอื่นนั้น บริษัทฯ
คาดวามีความเปนไปไดไมมากนัก เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงคุณภาพการใหบริการที่ดีเปนไปตามมาตรฐานที่ผูวาจางกําหนด 
ประกอบกับบริษัทฯมีผลการติดตามหนี้ที่ดีในระดับราคาที่เหมาะสมและแขงขันได  

1.1.2 ธุรกิจบริหารหน้ีดอยคุณภาพ 

1.1.2.1 ความเส่ียงจากการลงทุนซ้ือหน้ีดอยคุณภาพมาบริหาร 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากบริษัทเชาซื้อ และสถาบันการเงิน มาดําเนินการจัดเก็บและติดตามหนี้
ดวยตนเอง โดยในการกําหนดราคาประมูลซื้อหนี้ บริษัทฯจะพิจารณาจากประเภทหนี้ คุณภาพของหนี้แตละประเภท ระยะเวลาที่
คางชําระ และเปาหมายในการจัดเก็บหนี้ของบริษัทฯ   

อยางไรก็ดี ในการพิจารณาและกําหนดราคาซื้อหนี้ดอยคุณภาพแตละครั้ง บริษัทฯมีการวางแผนอยางรอบคอบ และ
ตรวจสอบขอมูลหนี้โดยละเอียดจากขอมูลที่ผูขายจัดเตรียมให ขอมูลการวิเคราะหการจัดเก็บหนี้และขอมูลอื่นๆ เพ่ือประเมิน
ระยะเวลาและสัดสวนเงินที่คาดวาบริษัทฯจะจัดเก็บหนี้ไดตนทุนในการดําเนินงานตลอดระยะเวลาจัดเก็บหนี้ และอัตราผลตอบแทน
ที่บริษัทฯ ตองการประกอบกับบริษัทฯมีประสบการณติดตามหนี้เปนระยะเวลายาวนานถึง 17 ป มีขอมูลการวิเคราะหประวัติการ
จัดเก็บหนี้และมีการติดตามผลการจัดเก็บหนี้อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยมีการประชุมผูบริหารเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
จัดเก็บทุกสัปดาห รวมทั้งหาทางแกไขหรือออกมาตรการทางการตลาดเพื่อรองรับและกระตุนการจัดเก็บหนี้ 

1.1.2.2 ความเส่ียงจากการแขงขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ เปนธุรกิจที่ยังมีคูแขงขันไมมากนัก จึงมีความเส่ียงที่ผูประกอบการรายใหมจะเขามา
แขงขันในธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนและอาจสงผลใหเกิดการแขงขันดานราคาประมูลซื้อซึ่งผูประกอบการรายใหมที่เขามาแขงขันอาจเปน
บริษัทขามชาติ หรือผูดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของ เชน สํานักงานกฎหมายผูฟองรองคดี ผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ เปนตน 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีความเส่ียงที่ผูจําหนายหนี้จะดําเนินการติดตามหนี้เอง หรือวาจางบุคคลภายนอกในการติดตามหนี้ แทน
การจําหนายหนี้ใหแกบุคคลภายนอก 

อยางไรก็ดี บริษัทฯคาดวา จะมีความเส่ียงไมมากนักที่ผูประกอบการรายใหมจะเขามาแขงขันในอตุสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
เนื่องจากการเขามาดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพมีคุณสมบัติหลักๆที่สําคัญ คือ ตองมีระดับเงินทุนที่เพียงพอ มี
ความสามารถและประสบการณในการพิจารณาและกําหนดราคาซื้อหนี้ และมีศักยภาพในการติดตามหน้ี ซึ่งหากผูประกอบการราย
ใหมไมมีคุณสมบัติดังกลาว อาจทําใหศักยภาพในการแขงขันไมเทาเทียมกับผูประกอบการรายเดิมที่มีอยูสําหรับกรณีที่เกรงวา
ผูประกอบการธุรกิจที่เก่ียวของรายอื่นๆ จะเขามาดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพเพ่ิม บริษัทฯคาดวา สํานักงานกฎหมายผู
ฟองรองคดีอาจเขามาแตเนนไปที่กลุมหนี้ที่ตองการนําไปฟองรองดําเนินคดีมากกวา ซึ่งตรงขามกับบริษัทฯที่เนนกลุมหนี้เพ่ือการ
ติดตามและเรงรัดหนี้มากกวา สําหรับผูติดตามและเรงรัดหนี้ โดยปกติจะดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้ที่ใหบริการแกผูวาจางอยูแลว  

สําหรับความเส่ียงที่ผูจําหนายหนี้จะดําเนินการติดตามหนี้เอง หรือวาจางบุคคลภายนอกในการติดตามหนี้ แทนการ
จําหนายหน้ีใหแกบุคคลภายนอกนั้น บริษัทฯ คาดวา ผูวาจางจะยังคงจําหนายหนี้สินดอยคุณภาพใหแกบุคคลภายนอก เนื่องจาก
ปริมาณยอดคงคางสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชยไมรวมเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคาร (Interbank) ยังเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
และผูขาย (สถาบันการเงิน หรือบริษัทเชาซื้อ) ยังมีความตองการลดตนทุนในการติดตามหนี้และลดสัดสวนหนี้สงสัยจะสูญลง 

1.1.2.3 ความเส่ียงจากการฟองรองดําเนินคดีอันเกิดจากการติดตามหน้ีที่ซ้ือมาบริหาร 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีจากลูกหนี้ อันเปนผลจากการติดตามเรงรัดหนี้ที่บริษัทฯซื้อมาบริหาร
โดยการติดตามหน้ีมีทั้งที่บริษัทฯ ติดตามเองและวาจางใหบุคคลภายนอกดําเนินการ (Outsource)ซึ่งอาจทําใหเกิดขอขัดแยงกับ
ลูกหนี้ที่ถูกติดตามหนี้ 
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อยางไรก็ดี ที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยมีกรณีฟองรองดําเนินคดีจากกลุมลูกหนี้ที่ถูกติดตามเรงรัดหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มี
การอบรมและมาตรการทางวินัยควบคุมดูแลพนักงานติดตามเรงรัดหนี้ใหปฏิบัติตอลูกหนี้ดวยวิธีการที่สุภาพและเปนไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  

1.1.2.4 ความเส่ียงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอสังคม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพโดยการจัดเก็บและติดตามหนี้ทั้งที่บริษัทฯ ติดตามเองและวาจางให

บุคคลภายนอกดําเนินการ (Outsource)ทําใหในการเจรจากับลูกหนี้อาจมีการโตแยงหรือสรางความไมพึงพอใจแกผูที่ถูกติดตามหนี้ 
ทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงจะถูกกลาวหาหรือถูกจัดรวมวามีการดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจเส่ือมเสียถึงภาพลักษณของบริษัท
ฯ ได 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายอยางเขมงวดในการติดตามเรงรัดหนี้ในลักษณะสุภาพและใหเกียรติลูกหนี้ โดยบริษัทฯ
กําหนดนโยบายชวงเวลาโทรติดตามเรงรัดหนี้ต้ังแตเวลา 8.30 น. จนถึง 20.00 น. เฉพาะวันจันทรถึงวันศุกร และมาตรการอื่นๆ 
ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย 

1.1.2.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงคูคารายใหญ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพโดยการประมูลซื้อหนี้มาบริหารงาน โดยต้ังแตป 2554 บริษัทฯ เริ่มขยาย

ไปสูการประมูลซื้อหนี้ที่มูลคามากข้ึน จากหนี้กลุมที่มีมูลหนี้เต็มจํานวนประมาณ 1,500 ลานบาท ไปสูหนี้กลุมที่มีมูลหนี้เต็มจํานวน
ประมาณ 5,000 ลานบาท ทําใหจํานวนกลุมหนี้ที่ซื้อมาบริหารตอปนอยลง แตเงินลงทุนในหนี้ตอกลุมเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งอาจพิจารณาได
วาบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงคูคาทั้งสองราย หากคูคาดังกลาวไมมีนโยบายจําหนายหนี้ดอยคุณภาพ หรือไมเชิญบริษัทฯ 
เขารวมประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพ หรือไมจําหนายหนี้ใหแกบริษัทฯ อาจจะสงผลตอหนี้ใหมที่จะนํามาบริหารและสงผลตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

อนึ่ง บริษัทฯ เช่ือวาดวยความสัมพันธที่ดีกับคูคาดังกลาว ประกอบกับคุณสมบัติและประสบการณของบริษัทฯ ในธุรกิจ 
ทําใหบริษัทฯ มีความเส่ียงคอนขางตํ่าที่จะไมไดเขารวมประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพ อยางไรก็ดี บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเส่ียงที่อาจ
เกิดข้ึนหากบริษัทฯ ไมไดประมูลซื้อหนี้จากคูคาทั้งสอง หรือไมชนะการประมูล บริษัทฯ จึงเนนการสรางสัมพันธอันดีแกกลุมคูคา
เดิมทุกรายมีการวิเคราะหและกําหนดราคาประมูลที่แขงขันไดและพยายามขยายฐานคูคาไปสูคูคารายอื่นมากยิ่งข้ึน   

1.1.3 ธุรกิจนายหนาประกันภัย 
 ความเส่ียงจากการแขงขันในอุตสาหกรรม 
 ธุรกิจนายหนาประกันภัยเปนธุรกิจที่มีนายหนาขนาดเล็กและใหญเปนจํานวนมาก โดยในป 2556 มีนิติบุคคลที่ใหบริการ
ประกันวินาศภัยโดยตรง อยูจํานวนถึง 397 บริษัท และมีการแขงขันกันสูงในการใหบริการลูกคา โดยปจจัยในการแขงขันในตลาด
สวนใหญจะข้ึนอยูกับอัตราราคาเสนอเบี้ยประกันภัย และสถาบันที่รับประกันภัย เปนปจจัยที่ลูกคาจะใชในการตัดสินใจใชบริการ
นายหนาประกันภัยตาง ๆ โดยกลุมประกันภัยรถยนตมีมูลคายอดเบ้ียประกันภัยรับที่บริษัทนายหนาประกันภัย ไดรับอยูในสัดสวน
ที่สูงมากกวาประกันภัยประเภทอื่น ๆ ในหมวดประกันวินาศภัย 
 ความเส่ียงจากการรองเรียนดานบริการ 
 เนื่องจากธุรกิจนายหนาประกันภัยเปนธุรกิจภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลสอดสองการใหบริการของบริษัทประกันภัยและนายหนาประกันภัยตาง ๆ หากมี
ขอรองเรียนจากผูบริโภคถึงการใหบริการท้ังบริษัทประกันภัย และนายหนาประกันภัย  ทางบริษัทฯ จะตองทําการช้ีแจงและควบคุม
การดําเนินธุรกิจใหอยูในเกณฑที่กําหนด และหากบริษัทฯ ไมดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและผิดขอบังคับรายแรง ก็อาจถูก
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตดําเนินกิจการได 

1.2 ความเส่ียงดานการบริหารจัดการ 
1.2.1 ความเส่ียงจากการที่ผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) (“เจมารท”)ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ถือหุน
รอยละ 100 ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเพ่ิมทุนและเสนอขายใหแกประชาชนในครั้งนี้ เจมารทยังคงถือหุนในสัดสวนไม
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ตํ่ากวารอยละ 75ของทุนชําระแลวทั้งหมด ซึ่งสัดสวนการถือหุนดังกลาว สงผลใหเจมารทมีอํานาจในการควบคุม มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ  และสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติที่ตองใช
เสียงสวนใหญ หรือเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน  ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ
และถวงดุลเรื่องที่กลุมผูถือหุนใหญเสนอได นอกจากนี้ การถือหุนในลักษณะกระจุกตัว ยังทําใหโอกาสท่ีบริษัทฯจะถูกครอบงํา
กิจการ (takeover) โดยบุคคลอื่นไมสามารถเกิดข้ึนไดโดยปราศจากการยินยอมของเจมารท แมวาผูถือหุนกลุมอื่นจะเห็นโอกาสที่
จะทําใหมูลคาของกิจการเพ่ิมข้ึน 

อยางไรก็ดีบริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ 3 ทานจากกรรมการบริษัทฯทั้งหมด 7 ทานซึ่งเปน
การชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารจัดการ มีการถวงดุลอํานาจของคณะกรรมการ และเปนตัวแทนของผูถือ
หุนรายยอยในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะผูบริหาร และไดวาจางผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเปน
บุคคลภายนอกและมีความเปนอิสระ คือ บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด (“พีแอนดแอล” หรือ “P&L”)เพ่ือทําการ
ตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารเพ่ือใหเกิดความโปรงใส โดยปฏิบัติงานเปน
อิสระและใหความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังไดคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด 

1.2.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหารและบุคลากร 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เปนธุรกิจที่ตองพ่ึงพาความสามารถและความชํานาญของผูบริหารและบุคลากรเปนหลัก 

ทั้งในดานสายสัมพันธกับธุรกิจตางๆในการหาลูกคาและในดานการบริหารงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายปยะ พงษอัชฌา ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และรักษาการผูอํานวยการบริหารสายงานการตลาดและการขายของบริษัทฯ เปนผูมีประสบการณอยางยาวนาน
ในธุรกิจ จึงเปนที่รูจักและยอมรับโดยทั่วไปในวงการติดตามเรงรัดและบริหารหนี้ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญในการติดตอลูกคาและ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังเปนผูกําหนดกรอบและนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกดวย 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการพ่ึงพิงดังกลาว จึงไดมีการกระจายอํานาจการบริหารงานดานตางๆ สูบุคคลอื่น
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพาการตัดสินใจของประธานเจาหนาที่บริหารมากจนเกินไป มีการวางระบบและขั้นตอนการทํางานที่
ชัดเจน และสรางทีมงานท่ีมีศักยภาพในการบริหารงานและดําเนินงาน เพ่ือใหบริษัทฯสามารถดําเนินการตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.3 ความเส่ียงจากสภาพคลองทางการเงิน 
หากพิจารณาอัตราสวนที่เก่ียวของในการพิจารณาสภาพคลองของบริษัทฯ เชน อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว อัตราสวน

ความสามารถในการชําระหนี้เปนตน และความสัมพันธของแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ในป 2552 – 6 เดือนแรก ป 2555 
(รายละเอียดแสดงไวในสวนที่ 2 หัวขอ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน) จะพบวา บริษัทฯ มี สภาพคลองในระดับคอนขาง
ตํ่า อันอาจทําใหเกิดความเส่ียงดานสภาพคลอง 

อยางไรก็ดี หากพิจารณาสภาพการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ เช่ือมั่นวามีสภาพคลองทางการเงินเพียงพอและสามารถชําระ
หนี้ที่จะครบกําหนดในสิ้นป 2555เนื่องจากหนี้ระยะสั้นของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดใชไปเพ่ือลงทุนในการซื้อหนี้เพ่ือบริหารและจัดเก็บ 
ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีจัดเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวเปนสินทรัพยระยะยาวแตโดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะไดรับเงินสดเพื่อชําระหนี้
จากเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะในชวงแรกของการติดตามหนี้ (1-2 ปหลังการซื้อหนี้) โดยบริษัทฯ มีการ
ประชุมผูบริหารเพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดเก็บหนี้ทุกสัปดาห รวมทั้งหาทางแกไขหรือออกมาตรการทางการตลาดเพ่ือ
รองรับและกระตุนการจัดเก็บหนี้ใหเปนไปตามประมาณการที่กําหนดถาบริษัทฯ ไดรับเงินจากการชําระหนี้เปนจํานวนมาก ก็มี
นโยบายนําเงินดังกลาวไปจายชําระคืนหนี้กอนกําหนด บริษัทฯ จึงใชเงินกูระยะส้ันที่สามารถตออายุอยางสม่ําเสมอเปนแหลง
เงินทุนเพ่ือบริหารตนทุนของบริษัทฯ ซึ่งอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูระยะสั้นจะอางอิง Market rate ซึ่งตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู
ระยะยาวซึ่งอางอิง MLR  
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1.  หุนสามัญของบริษัท 

ณ  วันที ่31 ธันวาคม 2556   รายชื่อผูถือหุนและสดัสวนการถือหุนจากทุนจดทะเบียนและชําระแลว 20 อันดับแรกตามที่

ปรากฏ ในสมุดทะเบียนผูถือหุนสามารถสรุปไดดังนี้ 

ลําดับ ผูถือหุน หุนสามัญ รอยละ 
1 บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) 224,999,800 75.00 
2 นางวราณี เสรีวิวัฒนา 6,641,500 2.21 
3 นายแพทยสมชาย คุปตนิรัติศัยกุล 3,687,400 1.23 
4 นายอมรวัฒน ถิรกฤตพร 3,093,200 1.03 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 2,806,170 0.94 
6 น.พ.สมชาติ คุปตนิรัติศัยกุล 2,514,100 0.84 
7 นายสุวัฒน นิยมเสถยีร 2,080,400 0.69 
8 นายสมบูรณ ฐิติสกุล 2,020,000 0.67 
9 น.ส.ลําดวน สุวรรณราษฎร 1,940,000 0.65 
10 น.ส.ระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน 1,500,000 0.50 
11 นายสมศักด์ิ ติรกานันท 1,448,192 0.48 
12 นายเอกรักษ บุญงามศร ี 1,420,251 0.47 
13 นายธวัช เพชรโลหะกุล 1,349,000 0.45 
14 นายอดิศักด์ิ ศรีสุตา 1,345,300 0.45 
15 นางสุปราณี ศรีสุตา 1,317,001 0.44 
16 นายณภทัร ปญจคุณาธร 1,265,000 0.42 
17 นายสมศักด์ิ งามประเสรฐิ 1,161,100 0.39 
18 นางวลัยยา นิยมเสถยีร 957,000 0.32 
19 นายธนสาร หอสุวรรณ 950,000 0.32 
20 นางวันทนีย เพชรโลหะกุล 936,400 0.31 

ยอดรวมทุนท่ีชําระแลว 263,431,814 87.81 

 

หมายเหตุ  : ขอมูลจากบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากดัด (มหาชน)   ณ   วันปดสมุดทะเบียนลาสุดเมื่อวันที่  

    31 ธันวาคม 2556 
 

 

 

 

 

 

โครงสรางผูถือหุน 
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ณ  วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 โครงสรางการจัดการของบริษัท เจเอม็ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย  
คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งส้ินจํานวน  5 ชุด ดังนี้ 
       1.  คณะกรรมการบริษัท 
       2.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
       3.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
       4.  คณะกรรมการบริหาร 
       5.  คณะผูบรหิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ฝายการตลาดและขาย 
 (คุณสุทธิรักษ ตรัยชิรอาภรณ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหาร แผนกตรวจสอบภายใน  

 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(คุณปยะ พงษอัชฌา) 
 

นักลงทนุสัมพนัธและ  
สํานักเลขานุการ 

แผนกทรัพยากรบคุคล

 
 
 
 
 

สายงานการตลาดและการขาย 
 (คุณปยะ พงษอัชฌา 

(รักษาการ) 

 
สายงานบัญชีและการเงิน 

(คุณสุพจน วรรณา) 
  

 
ฝายปฏบิัติการและสารสนเทศ 

(คุณสุพจน วรรณา) 
(รักษาการ) 

 
 
 
 

ฝายบัญชี  
 (คุณวงศกร กิตติตระกูลกาล) 

 
ฝายติดตามหนี ้

(คุณวราภรณ พรพิทักษโยธิน) 
(รักษาการ) 

 
 
 
 
 

ฝายบริหารขอมูล 
(คุณวราภรณ พรพิทักษโยธิน)

โครงสรางการจัดการ 
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ จํานวน  7 ทาน ดังนี้ 

1. นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุวดี พงษอัชฌา กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
3. นายปยะ   พงษอัชฌา กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 
4. นางสาวลัดดา วรุณธารากุล กรรมการ/กรรมการบริหาร 
5. นายเริงชัย อิงคภากร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. นายครรชิต ควะชาติ  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
7. นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

คาตอบแทน 
 นายสุพจน วรรณา  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา หรือนางสาวยุวดี  พงษอัชฌา หรือนายปยะ  พงษอัชฌา  ลงลายมือช่ือรวมกับนางสาวลัดดา  วรุณธารากุล
รวมเปนสองคนและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

1. บริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่
ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 

2. มีอํานาจแตงต้ังกรรมการ และ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ จํานวนหนึ่งใหเปนฝายบริหารเพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางไดเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งมีอํานาจแตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหาร และ
คณะกรรมการอื่นๆ เชน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอํานาจแตงต้ังและมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นใดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการและมี
อํานาจยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร 

3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯรวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการ
จัดการของฝายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานดังกลาวใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได
ใหไว 

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญของ
บริษัทฯ ที่เสนอโดยฝายบริหาร 

5. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัทหรือกิจการตางๆ 

7. กําหนดนโยบายทิศทางกลยุทธควบคุมดูแลบริหารงานของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทในเครือ 

8. กําหนดระเบียบตางๆของบริษัทฯ 

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆที่สําคัญอันเก่ียวกับบริษัทฯหรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆเพ่ือใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ 
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้ ในกรณีที่การ
ดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการทานใด หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศ

คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพยฯ) มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวของ กรรมการทานนั้นหรือผูรับมอบอํานาจจาก
กรรมการ ไมมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการในรายการดังกลาว 

ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 
ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ระบุใหตอง

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การดําเนินการเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ 

เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวมประชุม 
และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3ใน 4ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบง
กําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู  
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ 
(ช) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ/หรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ ใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ดังกลาวขางตน 

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ ซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายเริงชัย  อิงคภากร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายครรชิต  ควะชาติ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายปรีชา  ประกอบกิจ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นางสาวชุลีวรรณ   หาวิชิต  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายเริงชัย อิงคภากร และนายครรชิต ควะชาติเปนผูที่มีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทํา
หนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป โดยพิจารณางบการเงินและรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวของหลักการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูของกิจการ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญ รวมถึงเหตุผลของฝายจัดการเก่ียวกับการกําหนดนโยบายบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือเผยแพรแกผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป  

2. วางแนวทางและสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan) ของบริษัทฯ และการประเมินผลการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบ
ภายใน ถึงปญหาหรือขอจํากัดที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลขอมูลทางอิเล็คโทรนิกส 
และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเพ่ือปองกันการทุจริตหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือ
บุคคลภายนอก และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการดําเนินการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของสํานักงาน กลต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพยฯ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้ง
เขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณาใหความเห็นชอบรายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ การไดมาหรือจําหนายสินทรัพยของบริษัทฯ หรอืบริษัทยอย รวมท้ัง
พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความ
ถูกตองและครบถวน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯตอไป ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของและเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวจะตองมี
ขอมูลครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและจะตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทั้งนี้รายงานดังกลาวจะตอง
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย 
- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯถึงความถูกตอง ครบถวน 

เปนที่เช่ือถือได 
- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
- เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯรวมทั้งมีหนาที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหนาที่อื่นใดที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ตอคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการทันทีในกรณีดังตอไปนี้ 
- รายการที่มีหรืออาจกอใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
- ขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
- ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดใดๆของสํานักงาน กลต.และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ 
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงส่ิงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานและไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารแลววาตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมี
เหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวแตกรณีได 

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจาย
ของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอขอมูลจากหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเรื่องตางๆ 
ได 

10. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหารทบทวน
รวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการ
วิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหกรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติใหความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบทานนั้นหรือผูรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/
หรือตลาดหลักทรัพยฯ มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่
เก่ียวของได 
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 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจาํนวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
2. นางสาวยุวดี  พงษอัชฌา  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
3. นายปยะ  พงษอัชฌา  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 นายสุพจน  วรรณา  เลขานุการกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีดังตอไปนี้ 

 1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายการพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดยอยตางๆ ตามความ
เหมาะสม 

 2. พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินสําหรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป 

 3. พิจารณาสรรหาและกําหนดคาตอบแทนผูบริหารบริษัทฯ ต้ังแตระดับผูอํานวยการบริหารข้ึนไป รวมทั้งกําหนดหลัก 
  หลักเกณฑและนโยบายการสรรหาและแตงต้ังผูบริหารของบริษัทดังกลาว 

4. พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ การปรับข้ึนเงินเดือนพนักงาน ผูบริหาร ประจําป เงินโบนัสเงินรางวัลตางๆ  

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย 

 6. นําเสนอเรื่องดังกลาวขางตนในขอ 1-4 ตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สามารถ
อนุมัติรายการที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทานใดทานหนึ่งหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เก่ียวของ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะตอง
นําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาตอไป 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

1. นางสาวยุวดี พงษอัชฌา    ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปยะ  พงษอัชฌา    กรรมการบริหาร 
3. นายสุพจน วรรณา   กรรมการบริหาร 
4. นายสุทธิรักษ ตรัยชิรอาภรณ  กรรมการบริหาร 
5. นางสาวลัดดา  วรุณธารากุล  กรรมการบริหาร 
6. นายวงศกร กิตติตระกูลกาล  กรรมการบริหาร 

 นางสาววราภรณ พรพิทักษโยธิน  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขต อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังตอไปนี ้

1. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหเปนไปตาม วัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบายธุรกิจขอกําหนด ระเบียบ คําส่ัง และ 
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯอนุมัติ 

2. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ ทิศทาง เปาหมาย แผนการดําเนินงาน และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนด
แผนการเงิน งบประมาณประจําปของบริษัทฯ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ การ
ลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเปนผูพิจารณากําหนดตอไป และดําเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการของบริษัทฯ 

3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจาย เพ่ือการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน ซื้อหนี้ดอยคุณภาพ บริการ และการ
ทํารายการอื่น เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา โดยมี
วงเงินในแตละรายการไมเกิน 150 ลานบาท หรือเทียบเทา ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ
แกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆไดตามท่ีเห็นสมควร  

4. มีอํานาจในการอนุมัติการกูยืม การลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชยรับรองหรือค้ําประกัน การขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพ่ือประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในเง่ือนไข
ตามปกติธุรกิจ รวมถึงเปนผูค้ําประกัน หรือการชําระเงินเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีวงเงินในแตละรายการ
ไมเกิน 350 ลานบาทหรือเทียบเทา  

5. รับเอานโยบายของกรรมการบริษัทฯ มากําหนดทิศทาง แนวทาง เพ่ือกําหนดภารกิจหลัก (Mission) สําหรับฝายบริหาร และ
ฝายจัดการ 

6. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร และฝายจัดการ และเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค
ตางๆ เพ่ือใหผูบริหาร และฝายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร และแผนหลักที่วางไว และใหเปนไปตามนโยบายของ
กรรมการบริษัทฯ 

7. ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเขาใจสําหรับใชภายในบริษัทฯ เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯเปนไป
ตามนโยบาย และเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร 

8. กล่ันกรองและเสนองบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติและนําเสนอผูถือหุนอนุมัติตอไป 

9. จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทุน และปญหาสําคัญหรือการบริหารความ
เส่ียง เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติ 

คณะกรรมการบริหาร 
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10. ใหขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการ เพ่ือการตัดสินใจดานธุรกิจของบริษัทฯ 

11. เปนผูกระทําการแทนกรรมการบริษัทฯตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการจัดทําผังกําหนดอํานาจในการบริหาร 
และการจัดการ (Authorization Chart) ของผูบริหาร และฝายจัดการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางเปนระบบ 
และมีระบบตรวจสอบควบคุมที่ไดผล  

12. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือบริษัทที่เก่ียวของ (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ ) โดยคณะกรรมการบริหาร
จะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวภายใต
ขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่ง
เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    31 

 

 

           สําหรับป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไม
เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ 

รายชือ่ ตําแหนง ป 2555 ป 2556 

1. นายอดิศักด์ิ      สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ 200,000 200,000 
2. นางสาวยุวดี     พงษอัชฌา กรรมการ 80,000 80,000 
3. นายปยะ          พงษอัชฌา กรรมการ 80,000 80,000 
4. นางสาวลัดดา    วรุณธารากุล  กรรมการ 80,000 80,000 
5. นายเริงชยั        อิงคภากร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 200,000 200,000 
6. นายครรชิต       ควะชาต ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 120,000 120,000 
7. นายปรีชา         ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 120,000 120,000 

รวมจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการ 880,000 880,000 

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ไดมีมติกําหนดรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการภายใน
วงเงิน 5,000,000 บาท โดยแยกเปนคาเบ้ียประชุมสําหรับการประชุมรายไตรมาส (ประชุม 8 ครั้งตอป) และเบี้ยประชุมสําหรับการ
ประชุมในคราวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส ดังนี้ 

คณะกรรมการ 2555 2556 

  
คาตอบแทน/คน/

ไตรมาส 
เบ้ียประชุม/คน/ครั้ง 

คาตอบแทน/คน/
ไตรมาส 

เบ้ียประชุม/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการบรษัิท         
     ประธานกรรมการ 50,000 20,000 50,000 20,000 

     กรรมการ 20,000 10,000 20,000 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 20,000 50,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 30,000 15,000 30,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ประธานกรรมการ -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 
กรรมการ -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

 

ผูบริหาร 

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร 5 ราย  สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555   
เทากับ   7,715,424 บาท และ 6,055,025 บาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน  โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ เชน คาคอมมิชช่ัน  คา
ตําแหนง  คาพาหนะ  เหมาจาย  เงินประกันสังคม  เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  และรายไดอื่นๆ  ที่จายพรอมเงินเดือน  ซึ่งคณะ
ผูบริหาร คือกรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสํานักงานกลต. 

 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร 
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯไดตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะทําให
เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝายที่เก่ียวของและสงผลใหธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนภายใตการดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณ
และเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ บริษัทฯจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือยกระดับการดําเนินการที่มีอยูแลว 
ใหมีความเปนระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสูพนักงานของบริษัททุกระดับช้ัน อันเปนการเสริมสรางใหเกิด
วัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยางแทจริง โดยบริษัทฯไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 
(Good Corporate Governance) ป 2549 ตามท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

หมวดที ่1 สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนซึ่งอาจไมจํากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอน
หุน การมีสวนแบงกําไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล 
การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพ่ิมทุนและการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐานดังกลาวขางตน บริษัทฯยังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

 บริษัทฯ จะมีการใหขอมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เก่ียวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในท่ี
ประชุมแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวของกําหนด
นอกจากนี้ จะยังมีการแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม และข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการ
เผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทฯเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสาร เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และละเวนการกระทําใดๆ ที่

เปนการจํากัดโอกาสในการเขาประชุมของผูถือหุนเชน การเขาประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไมควรมีวิธีที่ยุงยากหรือมีคาใชจาย
มากเกินไป 

 บริษัทฯ จะไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาสในการแสดงความเห็นและต้ังคําถามตอที่ประชุมใน
เรื่องที่เก่ียวของกับบริษัทฯได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม  

 บริษัทฯจะสงเสริมใหกรรมการบริษัทฯทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน และตอบขอซักถามของผูถือหุน 
 บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุม โดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และมีระบบการจัดเก็บอยางดีเพ่ือใหผูถือหุน

สามารถตรวจสอบได 

หมวดที ่2 การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯมีนโยบายจัดการใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรมดังตอไปนี้ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการจัดการใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือ

หุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯจะกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเปนการลวงหนาเพ่ือพิจารณาวาจะเพ่ิมวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ

หรือไม 
 ประธานที่ประชุมจะไมเพ่ิมวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใช

เวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
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 บริษัทฯจะกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยสามารถเสนอช่ือผาน
คณะกรรมการสรรหาลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอม
ของผูไดรับการเสนอชื่อ 

 ผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

 บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน 
 บริษัทฯใชบัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได  
 บริษัทฯไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทฯ   ของตนเอง คู

สมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ 

 บริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) อยางเปนลายลักษณ
อักษร โดยแจงขอมูลดังกลาวใหทุกคนในบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน และหามบุคคลที่เก่ียวของกับขอมูลภายในทําการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทฯภายใน 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปและเปนเวลา 48
ช่ัวโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปดเผย 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปนตนโดย
บริษัทฯตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแล
เปนอยางดี และจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได
คํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝายตามแนวทางดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน : ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน รักษาผลประโยชนของผูถือหุน และไมกระทําการใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน ตลอดจนมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดย
คํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯอยางยั่งยืน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

พนักงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกคา  : 

ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา
ศักยภาพ โดยถือวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคา และเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันองคกรให
ประสบความสําเร็จ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
เสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางาน สงเสริมการทํางานเปนทีม สงเสริมการพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานใหมีความกาวหนา มีความมั่นคงในอาชีพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังรักษาสภาพแวดลอมการทํางานรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน 
 

มุงมั่นสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยลูกคาจะตอง
ไดรับสินคา/บริการที่ดีมีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานที่ได
กําหนดไว รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานสินคาและบริการใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกคาอยางจริงจัง 
และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพ่ือประโยชนของบริษัทฯและผูที่เก่ียวของ 
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คูคาและเจาหนี้: คํานึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ รักษา
ผลประโยชนรวมกับคูคาและเจาหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กําหนดรวมกันอยาง
เครงครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตใน
การคากับคูคา ตลอดจนการปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆอยางเครงครัด และมีการปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปน
ธรรม รวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา การดูแลหลักทรัพยค้ําประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอสัญญา
อยางถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคูคา และเจาหนี้
ลวงหนา หากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว 

คูแขง : ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาสอดคลองกับหลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการ
แขงขันทางการคา และยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดีอยางเสมอภาคกัน ไมกีดกันผูอื่นในการเขารวม
แขงขันทางธุรกิจ ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา ใหรายปายสี และโจมตีคูแขง
โดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทําการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมตอการแขงขัน 
 

ชุมชน สังคม :  
และ 
ส่ิงแวดลอม 

มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งในดานความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดําเนินการใด ๆ 

หมวดที ่4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

ภายหลังที่บริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว คณะกรรมการบริษัทฯจะใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความ
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ทั้งการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
ของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีนโยบายที่จะเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯตอผูถือหุน นักลงทุน 
และสาธารณชนผานชองทางอาทิ ชองทางผานเว็บไซดของบริษัทฯซึ่งจะมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอและส่ือการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯเปนตน 

ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯยังไมไดมีการจัดต้ังหนวยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมาก
นัก แตไดมอบหมายใหนายสุทธิรักษ ตรัยชิรอาภรณ ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และ
ภาครัฐที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบ
การเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบ
ทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ หรือ นายสุทธิรักษ ตรัยชิรอาภรณ ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน
สถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เก่ียวของ 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกรรวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯใหเปนไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการของบริษัทฯมีจํานวน 7ทาน มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป แบงเปนกรรมการ
ที่มาจากฝายบริหารจํานวน  4 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตาม
หลักเกณฑที่สํานักงาน กลต. กําหนด จํานวน 3 ทาน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑของสํานักงาน กลต. ที่ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียน
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ตองมีจํานวนกรรมการอิสระมากกวาหรือเทากับหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งดานธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเก่ียวของและสนับสนุนธุรกิจบริษัทฯ ทั้งหมด  

ตามขอบังคับของบริษัทฯกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปกรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสามถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงอยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 บริษัทฯไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯกับผูบริหารระดับสูงอยางชัดเจนโดย
คณะกรรมการทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหารทําหนาที่
บริหารงานของบริษัทฯในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด  

 ประธานกรรมการบริษัทฯมิไดเปนบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่แบงแยกกันชัดเจนเพ่ือเปน
การถวงดุลการจัดการและไมมีผูใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจําวันของ
บริษัทฯภายใตกรอบนโยบายตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไวอยางชัดเจน  
 คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนอีก3คณะเพ่ือชวยกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คือคณะกรรมการ
บริหารคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 6 ทานประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทานโดยคณะกรรมการบริหารมีหนาที่
ชวยฝายจัดการในการปฏิบัติงานประจําวันภายใตกรอบนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทานทุกทานเปนกรรมการอิสระคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่เฝาสังเกต
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบการจัดการความเส่ียงการควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายในและการรายงานทางการเงินรวมทั้ง
หนาที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 ทาน กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร 1 ทาน และกรรมการอิสระ 1 ทาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณานโยบายและ
แนวทางในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงต้ังเลขานุการบริษัทเพ่ือใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(รายช่ือเลขานุการบริษัทฯและหนาที่ความรับผิดชอบไดเปดเผยไวในหัวขอ 9.1.1) 

2) บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯมีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯเชนวิสัยทัศนและ
ภารกิจกลยุทธเปาหมายแผนงานและงบประมาณและกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนตน 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯเปนลายลักษณอักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 
4/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะไดจัดใหมีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา บริษัทฯ มีการส่ือสารใหผูบริหารไดเขาใจถึงนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพ่ือสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯใชในการดําเนินธุรกิจโดย
ไดจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเปนลายลักษณอักษร และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทฯแลว ณ วันที่ 10 
พฤษภาคม 2555 พรอมทั้งประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
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 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวา การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯเทานั้น และควรหลีกเล่ียงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยกรรมการ และผูบริหาร  ตองทบทวนและเปดเผยรายการที่เปนผลประโยชนที่ขัดกันใหบริษัทฯทราบถึง
ความสัมพันธ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกลาว และในการพิจารณาการเขาทําธุรกรรมตางๆ กําหนดใหผูที่มีสวน
เก่ียวของหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองไมเขารวมการพิจารณา และไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทํา
รายการใหพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใชราคา และเง่ือนไข เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
สํานักงาน กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป แบบ 56-1ดวย 

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองแจงใหบริษัทฯทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน 
กลต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย 
โอน หรือรับโอน รวมทั้งหามมิใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแก
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพร
ตอสาธารณชน และหลังการเผยแพรขอมูลดังกลาวอยางนอย 48 ช่ัวโมง ทั้งนี้เพ่ือเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใช
ในทางมิชอบ 

 ระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ 
ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว 
ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
นาเช่ือถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้น
บริษัทฯจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม 
และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีข้ึน รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุมภายใน ทั้งดานการดําเนินงาน 
การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง 
และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้บริษัทฯไดวาจางบริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล 
ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน(Internal Audit) จากภายนอกเขามาทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ 
สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
บริษัทฯมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะใหความสําคัญในดานการบริหารความเสี่ยง และเปนผูรับผิดชอบกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมทั้งองคกร ซึ่งบริษัทฯกําหนดใหผูบริหารเปนผูวิเคราะหความเส่ียงตางๆที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
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รับทราบและเสนอแนะเพื่อจํากัดความเส่ียงหรือจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได หากมีความเส่ียงใดที่จะเปน
อุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจไมใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว บริษัทฯจะตองมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง
เหลานี้ พรอมกับสงเสริมและกระตุนใหทุกคนสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ตระหนักถึงความสําคัญของความเส่ียง ทําความเขาใจ
สาเหตุของความเสี่ยง และดําเนินการแกไข อาทิ การปรับปรุงข้ันตอนในการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 
ตลอดจนการใชเครื่องมือเพ่ือชวยในการปองกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือวัตถุประสงคในการปองกันและลด
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน และในทางกลับกันการดําเนินการอยางเปนระบบดังกลาวขางตน จะสงผลใหบริษัทฯสามารถไดรับ
ประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ที่จะสรางคุณคาเพ่ิมใหแกองคกรดวย 

3) การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯจะมีการกําหนดวันประชุมไวลวงหนาทุกปกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจะไดรับหนังสือเชิญประชุม
พรอมวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันเวนแตกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนและมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแลวเพ่ือใชในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได 

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทฯและประธานกรรมการบริหารจะรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขาวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆเพ่ือเขารับการพิจารณาเปนวาระการ
ประชุมไดโดยในการประชุมแตละครั้งบริษัทฯจะจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาเพ่ือใหกรรมการมีเวลาที่จะศึกษา
ขอมูลในเรื่องตางๆอยางเพียงพอ 

การประชุมดําเนินไปในลักษณะที่เอื้ออํานวยใหมีการนําเสนอพิจารณาและอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องตางๆ
ประธานกรรมการบริษัทฯซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในบางวาระ
อาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพ่ือใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูที่เก่ียวของรวมทั้ง
จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯใหถือมติเสียงขางมากเปนหลักโดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงโดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝายบริหารของบริษัทฯตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวน
เทาที่จะเปนไปได 

ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัทฯ บันทึกขอคัดคานไวในรายงานการประชุม 
หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทฯได 

ในการประชุมแตละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเขารวมประชุมดวยโดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุมและจัดสงให
ประธานกรรมการบริษัทฯพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองโดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้ง
ถัดไปรวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการประชุมตางๆเพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิงโดยปกติคณะกรรมการบริษัท
ฯจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนเพ่ืออภิปรายปญหาตางๆ 
เก่ียวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายบริหารรวมดวย และแจงใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจาหนาที่
บริหารทราบถึงผลการประชุม 

ในป 2555 และป 2556 บริษัทฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทั้งส้ิน 8 ครั้งและ 6 ครั้ง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเขา
รวมประชุมของกรรมการแตละทานดังนี้Update ขอมูลณ 30 มิถุนายน 2555) 

รายชื่อ ตําแหนง ป 2555 ป 2556 
1. นายอดิศักด์ิสุขุมวิทยา ประธานกรรมการ 8/8 6/6 
2. นางสาวยุวดี พงษอัชฌา กรรมการ 8/8 6/6 
3. นายปยะ พงษอชัฌา กรรมการ 8/8 6/6 
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รายชื่อ ตําแหนง ป 2555 ป 2556 
4. นางสาวลัดดา วรุณธารากุล กรรมการ 6/6 6/6 
5. นายเริงชัย อิงคภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 6/6 6/6 

6. นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 5/6 6/6 
7. นายครรชิต ควะชาติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 5/6 5/6 

คณะกรรมการบริหาร 
การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดข้ึนอยางนอยปละ 4 ครั้งและสามารถเรียกประชุมไดทันทีกรณีมีวาระสําคัญที่ตองพิจารณามี
การจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบไดทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2555  ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารเขามาทําหนาที่ต้ังแตวันที่  10 พฤษภาคม 2555  
เปนตนไป โดยในป 2555 และป 2556 ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง และ 13 ครั้ง   มีรายละเอียดการเขารวมประชุม
ของกรรมการแตละทานดังนี้ 
 

รายชื่อ ตําแหนง ป2555 ป 2556 
1. นางสาวยุวดี พงษอัชฌา ประธานกรรมการบริหาร 11/11 13/13 
2. นายปยะ พงษอชัฌา กรรมการบริหาร 11/11 13/13 
3. นางสาวลัดดา วรุณธารากุล/2 กรรมการบริหาร 11/11 13/13 
4. นายสุพจน  วรรณา กรรมการบริหาร 11/11 13/13 
5. นายสุทธิรักษ  ตรัยชิรอาภรณ กรรมการบริหาร 11/11 13/13 
6. นายวงศกร  กิตติตระกูลกาล กรรมการบริหาร 11/11 13/13 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดข้ึนอยางนอยปละ4ครั้งและจะมีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอักษรและมี
ระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบไดทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซส จํากัด ครั้งที่ 1/2555 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเขามาทําหนาที่ต้ังแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป โดย
ในป 2555 และป 2556 ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง   มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแต
ละทานดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง ป2555 ป 2556 
1. นายเริงชัย อิงคภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4/4 4/4 

2. นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3/4 4/4 
3. นายครรชิต ควะชาติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3/4 3/4 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะจัดข้ึนอยางนอยปละ 2 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไวเปน
ลายลักษณอักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได  โดยในป 2555 และ ป 2556 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนทั้งส้ิน 2 ครั้งและ 2 ครั้ง  โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง ป2555 ป 2556 

1. นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 2/2 
2. นางสาวยุวดี  พงษอัชฌา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 2/2 
3. นายปยะ  พงษอัชฌา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/2 2/2 
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4) คาตอบแทน 

บริษัทฯมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการเปนลายลักษณอักษรมีหลักเกณฑวิธีการและกระบวนการที่ชัดเจนเหมาะสมโปรงใส
เปนไปตามสภาวะปจจุบันเพ่ือจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและสงเสริมประโยชนตอการเติบโตของบริษัทฯ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมตามหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัทฯ และธุรกิจระดับใกลเคียงกันในอุตสาหกรรม
คาตอบแทนจะอยูในรูปแบบของเบ้ียประชุม เงินเดือน และโบนัสทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะนําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ
เพ่ืออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนและกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนที่จะจายใหแกกรรมการไวในรายงานประจําปดวย 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 /2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการโดยใหคาตอบแทนคณะ 
กรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาทตอป ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทน
ในฐานะกรรมการบริษัทฯ 

5) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการผูเก่ียวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯเชนกรรมการกรรมการตรวจสอบผูบริหารเปนตนเพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหมฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหมรวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหแกกรรมการ
ใหม 

การดูแลการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. กรรมการผูบริหารพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ 
2. กรรมการผูบริหารพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือ

แสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพ่ือประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทน
หรือไมก็ตาม 

3. กรรมการผูบริหารพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมทําการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใช
ความลับ และ/หรือขอมูลภายในบริษัทฯและ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯอัน
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯไมวาโดยทางตรงหรือทางออมขอกําหนดนี้ใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของกรรมการผูบริหารพนักงานและลูกจางของบริษัทฯดวยผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาได
กระทําผิดอยางรายแรง 

4. บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยหามมิให
กรรมการผูบริหารพนักงานระดับต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป และบุคคลที่เก่ียวของกับขอมูลภายใน ทําการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป และเปนเวลา 48 
ช่ัวโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปดเผย 

5. กรรมการผูบริหารและพนักงานระดับต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไปจะตองรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
ใหบริษัทฯทราบทุกครั้ง 
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นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในบริษัทไปใช 

บริ ษัทฯ  มีนโยบายปองกันการนําขอมูลภายในของบริ ษัทไปใช โดยเฉพาะขอมูลที่ เ ก่ียวกับฐานะทางการเงินของ 
บริษัทฯ กอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบขอมูลในวงจํากัด และจัดใหมีการใหความรูแก
ผูบริหารเพ่ือรับทราบภาระหนาที่ ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งถือ
หลักทรัพยของบริษัทฯ รวมทั้งบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแกไข
เพ่ิมเติม (“พรบ .หลักทรัพย”) และบริษัทฯ ไดกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหง พรบ.หลักทรัพยนอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดหามผูบริหารท่ีไดรับ
ทราบขอมูลภายในกระทําการใดๆ ซึ่งเปนการขัดตอมาตรา 241 แหง พรบ.หลักทรัพย 

นอกจากนี้ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ ไดกําหนดหามผูบริหารและพนักงานเปดเผยความลับของบริษัทฯ แก
บุคคลภายนอก นําขอมูลภายในไปใชหรือใชตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือแกบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
โดยเฉพาะกรรมการผูบริหารและพนักงานระดับต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 
เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป และเปนเวลา 48 ช่ัวโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสําคัญถูก
เปดเผย 
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  ในระหวางป 2556 และป 2555 บริษัทมีรายการระหวางกันที่เกิดข้ึน  โดยเปนไปตามหลักเกณฑและกระบวน 

การพิจารณาที่สมเหตุสมผล และมีราคาหรือเง่ือนไขของรายการที่เปนธรรมเปนประโยชนสูงสุดตอบรษัิทและผูถอืหุนโดยรวม

เสมือนรายการทีท่ํากับบุคคลอื่นเพ่ือปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และปฎิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  สําหรับรายละเอียดรายการดังกลาวเปนดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ป 2556 ป 2555 

บมจ. เจ มารท   

ลักษณะธุรกิจ 

ธุ ร กิ จ จั ด จํ า ห น า ย
โทรศัพทเคล่ือนที่ บริหาร
พ้ืนที่คาปลีก ติดตามเรงรัด
ห นี้ แ ล ะ บ ริ ห า ร ห นี้ ด อ ย
คุณภาพ 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  

- เปนบริษัทใหญณ วันที่30 
มิถุนายน2555  ถือหุนใน
บริษัทฯรอยละ 99.99 

- มีกรรมการและผูบริหาร
รวมกันกับบริษัทฯคือ 
นายอ ดิศั ก ด์ิ  สุ ขุ ม วิทย า 
(ประธานกรรมการของ
บริษัทฯ) ดํารงตําแหนง
ก ร ร ม ก า ร  ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ของเจมารท   

 

การรับจางติดตามเรงรัด
หน้ี 

บริษัทฯ ใหบริการติดตาม
เรงรัดหนี้แกเจมารท 

- รายไดคาบริการติดตาม
หนี้สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรกิารรับสงเอกสาร 

เจมารทวาจางบริษัทฯ ในการ
รับสงเอกสาร 

-รายไดคาบริการรับสง
เอกสาร 

 

 

 

28,233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,975 

 

 

 

70,113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131,815 

บริษัทฯใหบริการติดตามเรงรัด
หนี้แกเจมารท ซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ อั ต ร า
คาธรรมเนียมการใหบริการและ
เง่ือนไขการชําระราคาเปนอัตรา
ที่เปนปกติธุรกิจ ใกลเคียงกับที่
บริษัทฯ คิดจากบุคคลภายนอก 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ  

การใหบริการดังกลาวเปนปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราคา 
บริการและเง่ือนไขการชําระ
ราคาเปนอัตราเดียวกับที่คิดกับ
บุคคลภายนอก รายการดังกลาว
จึงมีความจําเปนและสมเหตุ สม
ผล 

บริษัทฯ ใหบริการรับสงเอกสาร/
สินคาแกบุคคลทั่วไป รวมถึงเจ
มารท โดยอัตราคาบริการและ
เง่ือนไขการชําระราคาที่เรียก
เก็บจากเจมารทเปนอัตราตาม
ราคาตลาดและเปนเง่ือนไขการ
ชําระเงินปกติเชนเดียวกับที่คิด
กับบุคคลภายนอก 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
การใหบริการดังกลาวเปนปกติ
ธุร กิจของบริ ษัทฯ  และอัตรา
คาบริการและเง่ือนไขการชําระ
ราคาเปนอัตราและเง่ือนไข  

รายการระหวางกัน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ป 2556 ป 2555 

เจมารท (ตอ) 

 

   เดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายการ ดั งกล า วจึ งมี ค ว าม
จําเปนและสมเหตุสมผล 

 จุดจายชําระเงิน (Pay 
point) 

เจมารทเปนหนึ่งในบริษัทที่
เขารวมเปนจุดจายชําระเงิน 
(Pay point) ของบริษัทฯ ซึ่ง
เปนชองทางหนึ่งของลูกหนี้
ในการชําระเงินใหแกบริษัทฯ 
โดย ณ ส้ินงวด มีลูกหนี้ชําระ
ผานเจมารทแตยงัไมไดนําสง
ใหแกบริษัทฯ ดังนี้ 

-ลูกหนี้อื่น 
 
 
 
 
 
 
ซ้ือสินคา 

บริษัทฯ ซื้อโทรศพัทเคล่ือนที่
จากเจมารท เพ่ือใชในการ
ติดตามเรงรัดหนี้ 

- คาใชจายในการซื้อ
โทรศัพทเคล่ือนที่ 
 

- คาบัตรเติมเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

720,427 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

291,378 

 

 

 

 

 

 

 

404,032 

 

2,932 

Pay point ถือเปนชองทางใน
การชําระเงินของลูกหนี้ชองทาง
หนึ่ง โดยเจมารทเปนหนึ่งใน
ผูใหบริการนั้นแกบริษัทฯ ทั้งนี้ 
เจมารทจะไดรับคาธรรมเนียม
การใหบริการจากผู ชําระเงิน 
โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ  ไ ม ต อ ง ชํ า ร ะ
คาใชจายใดๆ ใหแกทางเจมารท 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
การทําสัญญา Pay point  กับเจ
มารทดังกลาวเปนไปเพ่ือการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
และบริษัทฯ มิไดเสียคาใชจาย
แตอยางใดสําหรับบริการนี้ใหแก
ทางเจมารทรายการดังกลาวจึงมี
ความจําเปนและสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่กับ
เจมารทในราคาตลาด เพ่ือใชใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ    

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
การซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่จากเจ
มารทดังกลาวเปนไปเพ่ือการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
และราคาสินคาที่บริษัทฯ จาย
ใหแกเจมารทเปนราคาตลาดซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับผูขายราย
อื่นๆ ได และเงื่อนไขการชําระ
ราคา เปนไปตามธุ ร กิ จปกติ 
รายการ ดั งกล า วจึ งมี ค ว าม
จําเปนและสมเหตุสมผล 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ป 2556 ป 2555 

เจมารท (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาสงเสริมการขาย 

บริษัทฯ ซื้อ Voucher จากเจ
มารท เพ่ือใชในการสงเสริม
การขายสําหรับธุรกิจบริการ
สินเชื่อเชาซื้อในป 2556 

-คาสงเสริมการขาย 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

124,500 

 

บริษัทฯ ซื้อ Voucher กับเจ
มารทในราคาตลาด เพ่ือใชใน
การสงเสริมการขายสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
กา รซื้ อVoucher จ าก เ จม า ร
ทดังกลาวเปนไปเพ่ือการดําเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และราคา
สินคาที่บริ ษัทฯ จายใหแก เจ
มารทเปนราคาตลาดซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับผูซื้อรายอื่นๆ ได 
และ เ ง่ื อนไขการ ชําระ ราคา
เปนไปตามธุรกิจปกติ รายการ
ดังกลาวจึงมีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล   

การบริหารงาน 

บริษัทฯ วาจางเจมารทในการ
บริหารงานเฉพาะในระดับ
ผูบริหาร (Management 
level) ประกอบดวยงาน
งบประมาณ การเงิน บัญชี 
ใหคําปรึกษาดานทรัพยากร
บุคคล การส่ือสารองคกร 
และใหคําแนะนําปรึกษางาน
ดานคอมพิวเตอร โดยมีอัตรา
คาบริการ  270,000 บาทตอ
เดือน  

-คาใชจายในการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,129,548 

 

 ที่ผานมา บริษัทฯ เปนบริษัท
ขนาดกลาง ธุรกรรมทางการคามี
จํานวนไมมาก จึงวาจางเจมารท
เพ่ือใหบริการดานงานบริหาร
เฉพาะในระดับผูบริหาร โดย
อัตราคาบริการคิดจากตนทุน
บวกกําไรซึ่งเปนอัตราปกติธุรกิจ 
อยางไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัทฯ มีขนาดใหญข้ึนอยาง
ตอเนื่องต้ังแต 1 พฤษภาคม 
2555 เปนตนมา บริษัทฯ จึง
ดํา เนินงานดังกล าว เองโดย
ผูบริหารของบริษัทฯ ที่มีความรู
ความชํานาญ สําหรับพนักงาน
ระดับปฎิบัติการเปนพนักงาน
สังกัดบริษัทฯ ต้ังแตแรก จึงมี
ความชํานาญและคุนเคยกับการ
ทํางานใหบริษัทฯ มานาน และมี
ความพรอมที่สามารถปฎิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ป 2556 ป 2555 

เจมารท (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินกูยืมระยะสัน้ 

บริษัทฯ กูยมืเงินระยะส้ันจาก
เจมารท  เพ่ือใชในการเขา
ประมูลซือ้หนี้ดอยคุณภาพ 

- เงินกูระยะส้ัน 
เงินกูระยะส้ันตนงวด 
กูเพิ่มระหวางงวด 
จายคืนระหวางงวด 
เงินกูระยะส้ันปลายงวด 

 

ดอกเบ้ียจาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,000,000 
195,000,000  

(256,000,000)  
- 

 

2,231,515 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ก า ร ว า จ า ง เ จ ม า ร ท อั ต ร า
คาใชจายที่ ชําระ และเงื่อนไข
การชําระใหแกเจมารทเหมาะสม
กับลักษณะธุรกิจที่ผานมาของ
บริษัทฯ รายการดังกลาวจึงมี
ความจําเปนและสมเหตุสมผล 
ทั้ งนี้  กรรมการตรวจสอบจะ
รวมกันดูแลรายการดังกลาวให
เปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว 

 

บริษัทฯ เขาประมูลซื้อหนี้ดอย
คุณภาพอยางตอเนื่อง  และอยู
ระหวางการเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของธุ ร กิจ   แต
เนื่องจากเจมารท  เพ่ือใชในการ
ซื้อหนี้และเพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางตอเนื่อง  โดยมี
อั ต ราดอก เ บ้ีย เท า กับอั ต รา
ดอกเบ้ียที่เจมารทกูจากธนาคาร
พ าณิ ช ย บ ว ก ร อ ย ล ะ  0 . 2 5 
อยางไรก็ดี  บริษัทฯ ไดรับเงินกู
ยืมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
และไดนําเ งินดังกลาวมาจาย
ชําระคืนเงินกูยืมจากเจมารททั้ง
จํานวนแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
การกูยืมเงินจากเจมารทดังกลาว
เปนไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ  รายการดังกลาวจึง
มีความจําเปนและสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ป 2556 ป 2555 

คาเชาคาบริการอาคาร
สํานักงาน 
- คาเชาคาบริการอาคาร
สํานักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
ซ้ือทรัพยสิน 
ซื้อทรัพยสิน 

 
 

15,662,285 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
707,866 

 
 

3,746,781 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

บริษัทฯ ไดเชาพ้ืนที่อาคารกับ 
เจมารท  เริ่ม วันที่  1 ตุลาคม 
2555 ระยะเวลาสัญญา 1 ป  ซึ่ง
อัตราคาเชาและคาบริการเปนไป
ตามราคาตลาด 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวมีความจําเปน
และสมเหตุสมผล   และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ 
 
 
บริษัทไดทําการซื้ออุปกรณและ
เครื่องใชสํานักงานกับเจมารท 
เพ่ือใชในสํานักงาน ซึ่งเปนไป
ตามราคาตลาด 
 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวมีความจําเปน
และสมเหตุสมผล   และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ 

บจ.ที.เอ.เอส. แอสเซ็ท     
(“ทีเอเอส”) 

ลักษณะธุรกิจ 

ดําเนินธุร กิจรีสอรทโดยมี
ที่ต้ังสํานักงานใหญที่ 192 

บจ.ที.เอ.เอส. แอสเซ็ท     
(“ทีเอเอส”) (ตอ) 

 หมูที่ 1 หมูบานโปงแยง 
ถนนแมริม-สะเมิง ตําบลโปง
แยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม 50180 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
- มีกรรรมการรวมกับบริษัท
ฯ คือ 

เชารถยนตเพือ่การดําเนิน 
งาน 

บริษัทฯ เชารถยนตจากทีเอ
เอสระยะส้ัน สัญญาครั้งละ 1 
ป ซึ่งมีคาใชจายตอเดือนๆ 
ละ 21,500 บาท                   

- คาเชารถยนต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264,558 

 

 

 

 

 

 

 

 

276,060 

 

 

บริษัทฯ เชารถยนตจากทีเอเอส 
ในราคาตลาด  เ พ่ือใช เปนรถ
ประจําตําแหนงใหแกประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ  

การใชบริการดังกลาวเปนไปเพ่ือ
ใชเปนรถประจําตําแหนงใหแก
ประธานเจาหนาที่บริหารของ
บริษัทฯ และเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกในการเดินทางและติดตอ
ธุรกิจของบริษัทฯ  และอัตราคา
เชาและเง่ือนไขการชําระราคา
เปนอัตราเดียวกับที่คิดทั่วไปใน
ตลาด รายการดังกลาวจึงมีความ
จําเปนและสมเหตุสมผล 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ป 2556 ป 2555 

นางสาว ยุว ดี  พงษอั ชฌา 
( ก ร ร ม ก า ร  ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนของบริ ษัทฯ ) 
ดํารงตําแหนงกรรมการและ
เป นผู ถื อ หุ น ใหญ ร อ ยล ะ 
99.99  ของทีเอเอส 

 

บจ.เจเอเอส แอสเซ็ท 

ดําเนินธุรกิจบริหารพ้ืนที่คา
ปลีก  โดยมีที่ต้ังสํานักงาน
ใหญที่ 325/7 อาคารเจมารท 
ช้ัน7 ถนนรามคําแหง  แขวง
สะพานสูง  เขตสะพานสูง 
เก่ียวของเปนบรษัิทยอยของ 
บมจ.เจมารท  

- บมจ. เจมารท ถอืหุน
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท 
จํากัด รอยละ 99.99 

คาเชาคาบริการอาคาร
สํานักงาน 

- คาเชาคาบริการอาคาร
สํานักงาน 

 

 
663,418 

 
- 

บริษัทไดเชาพ้ืนที่โครงการ J-
Market อมรพันธ สัญญาเชา
ระยะเวลา 3 ป เริ่มต้ังแตวันที่ 1 
ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 6  ถึ ง  3 0 
มิถุนายน 2559  เ พ่ือทําเปน
สาขาของบริษัท สําหรับติดตาม
ห นี้   ซึ่ ง อั ต ร า ค า เ ช า แ ล ะ
คาบริการเปนไปตามราคาตลาด 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวมีความจําเปน
และสมเหตุสมผล   และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัท  เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท  เจเอ็มที เน็ท
เวอรค เซอรวิสเช็ส จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย ไดจัดทําข้ึนภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งกําหนดใหปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  และใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวัง   และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา  รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเพ่ือใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส 

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียง  และใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในทีเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล  เพ่ือใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่ง
ทรัพยสิน  ตลอดจนเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  ระบบการบริหารความเสี่ยงตลอดจนพิจารณา
การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 งบการเงินของบริษัท  และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท   คือ  
แกรนท  ธอนตัน  จํากัด  ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ  เพ่ือใหผูสอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี  โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฎในรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ  และสามารถสรางความ
เช่ือมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินของบริษัท  เจ  เอ็ม ที เน็ทเวอรค  เซอรวิสเซ็ส  จํากัด (มหาชน)   และงบการเงินรวมของ
บริษัท  เจเอ็มที  เน็ทเวอรค  เซอรวิสเซ็ส   จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย  สําหรับป  ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2556  มีความ
นาเช่ือถือได  โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

                                                                                     
 

 

                                                                                     
                                                                                                         (นายอดิศักด์ิ   สุขุมวิทยา) 
                                                                                                                      ประธานกรรมการ 

 

 
 (นายปยะ   พงษอัชฌา) 

                                                                                                                 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
 
 

งบการเงิน 
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คําอธิบายและวเิคราะหงบการเงิน 

ผลการดําเนินงาน 

 จํานวน (ลานบาท) เปล่ียนแปลง 
 2556 2555 YoY(%) 
รายไดรวม 
ตนทุนรวม 
กําไรข้ันตน 
คาใชจายขายและบริหาร 
กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี 
กําไรสุทธ ิ

362.33 
195.60 
166.73 
84.19 
83.33 
75.08 

393.74 
187.29 
206.45 
58.45 

148.78 
110.15 

-7.98% 
4.44% 

-19.24% 
44.03% 
-43.99% 
-31.84% 

 

รายได 
รายไดรวมของบริษัทลดลงจาก 393.74 ลานบาท ในป 2555 เปน 362.33 ลานบาทในป 2556 คิดเปนอัตราลดลง 7.98 

ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากการลดลงของรายไดดังตอไปนี้ 
1. รายไดจากการซ้ือหนี้ดอยคุณภาพ ลดลงจาก 279.90 ลานบาท ในป 2555 เปน 255.11 ลานบาท ในป 2556 หรือ

ลดลง 24.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.85 จากการตัดเงินลงทุนในลูกหนี้เพ่ิมมากข้ึนซึ่งสงผลกระทบทําใหการรับรู
รายไดลดลงในขณะที่ยอดเก็บยังคงเพ่ิมข้ึนจากปกอน 

2. รายไดจากการติดตามหนี้ส้ิน โดยในป 2556 บริษัทมีรายไดเทากับ 97.44 ลานบาท ลดลงจากป 2555  เทากับ 
8.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.21  เนื่องจากอัตราคาบริการติดตามหนี้สินลดลง  

3. รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซื้อ  เพ่ิมข้ึนจาก 7.68 ลานบาท ในป 2555 เปน 9.78 ลานบาทในป 2556 หรือเพ่ิมข้ึน 
2.10 ลานบาท  จากการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพ่ิมข้ึน 

ตนทุนขาย 
ในป 2556 และ ป 2555 บริษัทมีตนทุนขาย 195.60 ลานบาท และ 187.29 ลานบาท ตามลําดับ โดยมาจากจํานวน

พนักงานที่เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับการซื้อหนี้ดอยคุณภาพที่เพ่ิมมากข้ึนและการปรับฐานเงินไดของพนักงาน 

คาใชจายในการขายและบริหาร 
ในป 2556 และป 2555 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 84.19 ลานบาท และ 58.45 ลานบาท ตามลําดับ 

เพ่ิมข้ึน 25.73 ลานบาท คิดเปน รอยละ 44.03  เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากบริษัทมีการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ คาใชจาย
เก่ียวกับพนักงาน คาเส่ือมราคาทรัพยสินรวมทั้งคาเชาคาสาธารณูปโภคเพ่ิมมากข้ึนจากการขยายงานอยางตอเนื่อง 

กําไรสุทธิ 
ในป 2556 บริษัทมีกําไรข้ันตน 166.73 ลานบาท และป 2555 มีกําไรข้ันตน 206.45 ลานบาท โดยลดลงในอัตรารอยละ 

19.24 เนื่องจากการรับรูรายไดจากการซ้ือหนี้ดอยคุณภาพมาบริหารลดลง ประกอบกับตนทุนขายเพ่ิมข้ึน 
ในป 2556 และ ป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ 75.08 ลานบาท และ 110.15 ลานบาทตามลําดับ โดยลดลงในอัตรารอยละ 

31.84 คิดเปนกําไรตอหุนที่ 0.25 และ 0.56 บาทตอหุน 

 

คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน 
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ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวม 914.15 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 93.82 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 10.26 ของสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียน 820.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.74 ของสินทรัพยรวม เมื่อ
เทียบกับป 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมเพ่ิมข้ึน  175.19 ลานบาท หรือรอยละ 23.71  
 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่เปนสาระสําคัญในป 2556 ดังนี้ 

- เงินลงทุนในลูกหนี้-สุทธิ เทากับ 723.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.19 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนจากปกอน 
176.09 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีซื้อหนี้ดอยคุณภาพเขามาบริหารเพ่ิมข้ึน 

 หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม 299.04 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2555 เพ่ิมข้ึน 181.12 ลานบาท หรือ

รอยละ 153.59 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญในป 2556 ดังนี้ 
1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ 192.34 ลานบาท เพ่ิม 108.34 ลานบาท 
2. เจาหนี้การคา เทากับ 84.27 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 83.48 ลานบาท จากการแบงจายซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้ 

สภาพคลอง 
 ในป 2556 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 6.56 ลานบาท โดยแยกเปนรายละเอียด
กระแสเงินสดแตละกิจกรรมดังนี้ 

      2556         2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน        3.65    (237.15) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                         (24.30)      (17.15) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      27.21     264.37 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ       6.56      10.07 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ในป 2556 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน 3.65 ลานบาท 

ซึ่งเกิดจากการเก็บเงินจากการซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหารและการใหสินเชื่อเชาซื้อ สําหรับป 2555 บริษัทมีเงินใชไปในกิจกรรม
การดําเนินงาน 237.15 ลานบาท สาเหตุจากการซ้ือหนี้ดอยคุณภาพมาบริหารและการใหสินเชื่อเชาซื้อ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในป 2556 บริษัทมีเงินสดจายสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน 24.30 ลานบาท ซึ่งเกิดจาก
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพย ในขณะท่ีป 2555 บริษัทมีเงินสดจายสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน 17.15 ลานบาท เกิดจากการซ้ือ
สินทรัพยเชนเดียวกัน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 27.21 ลานบาท ซึ่ง
สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูยืมระยะสั้น ในขณะที่ป 2555 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากิจกรรมการจัดหาเงิน 264.37 ลานบาท ซึ่ง
สาเหตุหลักเกิดจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ดานอัตราสวนสภาพคลองของบริษัท เทากับ 0.31 เทา ในป 2556 เทียบกับ 0.65 เทาในป 2555 บริษัทมีอัตราสวน
สภาพคลองลดลงเนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 

แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงเงินทุนที่สําคัญของบริษัทประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
เทากับ 192.34 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 108.34 ลานบาท หรือรอยละ 128.98  
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คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เจเอม็ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จาํกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานดังนี้ 

1. นายเริงชัย  อิงคภากร   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายครรชิต  ควะชาติ   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปรีชา   ประกอบกิจ  กรรมการตรวจสอบ 
   นางสาวชุลีวรรณ    หาวิชิต     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง  โดยไดปฎิบัติหนาที่ตามแนวทาง  กฎเกณฑ  
ขอกําหนด  และกฎหมาย  รวมทัง้พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและเสนอคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหบริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในเฉพาะ
เรื่องของบริษัท  ไดแก การตรวจติดตามความคืบหนาการปรับปรุงแกไขประเด็นที่เคยตรวจพบจากการตรวจสอบที่ผานมา 
ประกอบดวย การบริหารการประมูลซื้อหนี้และเรงรัดหนี้สิน  การควบคุมของระบบสารสนเทศ  การบริหารสินทรัพยถาวร   ซึ่งการ
ตรวจสอบดังกลาวไดครอบคลุมระบบการทํางานที่สําคัญของบริษัท  และผลการตรวจสอบภายใน สามารถประเมินไดอยางมั่นใจวา
ระบบการปฎิบัติงานของบริษัท และบริษัทในเครือ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่มีการแขงขันสูง  และเห็นวา คณะกรรมการตลอดจนผูบริหารของบริษัทมีจริยธรรมและความมุงมั่น
ในการปฎิบัติหนาที่เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัท อยางมีคุณภาพ  อยางไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบยังคงมุงมั่นที่จะ
ปรับปรุงใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดียิ่งๆ ข้ึนไป 

       

 

 

     (นายเริงชัย    อิงคภากร) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก  บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  ซึ่งเปนสํานักงานสอบบัญชี  ที่

ผูสอบบัญชีประจําป 2556  รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบญัชีสังกัดในรอบป 

2555 และป 2556 มีจํานวนเงินรวม  940,000 บาท  และ 1,025,000   บาท 

                             (หนวย : บาท) 
      คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี     2555    2556 
 1.  คาสอบบัญชีงบการเงิน 730,000  800,000  
                เฉพาะบริษัท เจเอม็ท ีเน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส (จํากัด) 
 2.  คาสอบบัญชีงบการเงิน         
                บริษัท เจเอ็มทเีจเอม็ที เนท็เวอรค เซอรวิสเซ็ส (จํากัด)   940,000   1,025,000 
      และบริษัทยอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 
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ในป 2556  บริษัทไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  “โครงการปนรักปนน้ําใจ จากพ่ีใหนอง”  นําชุดกีฬา จํานวน 200 ชุด  
พรอมท้ังอุปกรณกีฬา อุปกรณเครื่องเขียน  เครื่องดนตรี และเงินสมทบทุนใหกับ  โรงเรียนประกิตเวชศักด์ิ  สพป. เขต
นาน  โดยผูอํานวยการโรงเรียน  ผอ. เกียรติศักด์ิ  วงรักษไทย พรอมอาจารยและนองๆ นักเรียน จํานวน 200 คน เปน
ผูรับมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของ บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั
ยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบ
แสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่สาํคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะของ 
บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่นๆ   
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิของไทย และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า      
โดยไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชขีองไทย ซึง่กําหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่
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การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชเีกี่ยวกบัจํานวนเงนิและ
การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึ่งรวมถงึการ
ประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพจิารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัท เพื่อออกแบบวธิีการ
ตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของบรษิทั การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางการบญัชทีี่จดัทําขึ้นโดยผู้บรหิาร รวมทัง้การประเมนิการ
นําเสนองบการเงนิโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ไดร้วบรวมมานัน้เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
ความเหน็ 
 
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าวขา้งต้นแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอรว์สิ
เซส็ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงนิสด
รวม สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ 
จํากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 
 
 
 
นางสมุาลี  โชคดีอนันต ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่3322 
 
กรงุเทพมหานคร 
20 กุมภาพนัธ ์2557 
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บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซส็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

5 20,520,494         13,957,727         3,880,883          9,967,964          11,217,229         2,896,645          

6 11,246,318         9,073,195          2,777,155          11,246,318         9,073,195          2,777,155          

ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 20 -                    3,274,855          1,671,490          -                    3,274,855          1,671,490          

ลกูหน้ีอื่น - บรษิทัใหญ่ 20 720,427             291,378             125,381             707,847             291,378             125,381             

             - บรษิทัยอ่ย 20 -                    -                    -                    20,700               -                    -                    

7 10,662,738         11,510,926         10,948,530         10,124,830         11,185,614         10,948,530         

-                    -                    5,905,545          -                    -                    5,905,545          

ลกูหน้ีจากการใหเ้ชา่ซื้อทีถ่งึกําหนดชาํระ

  ภายในหน่ึงปี - สุทธิ 8 18,193,831         18,458,794         2,653,305          7,614,898          7,715,917          2,653,305          

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บรษิทัยอ่ย 20 -                    -                    -                    35,500,000         23,500,000         -                    

ภาษมีูลค่าเพิม่รอเรยีกคนื 3,920,544          2,327,143          662,974             840,392             2,327,143          662,974             

28,553,476         17,835,612         14,561,113         26,394,900         17,213,918         14,561,068         

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 93,817,828         76,729,630         43,186,376         102,417,849       85,799,249         42,202,093         

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ลกูหน้ีจากการใหเ้ชา่ซื้อ - สุทธิ 8 54,915,285         89,813,842         13,861,247         19,862,339         33,210,803         13,861,247         

9 2,649,316          1,359,019          1,036,920          1,649,316          1,359,019          1,036,920          

เงนิลงทุนในลกูหน้ี - สุทธ ิ 10 723,908,819       547,815,839       359,272,280       679,564,351       547,815,839       359,272,280       

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ 11 -                    -                    -                    66,399,900         49,999,970         999,970             

เครือ่งตกแต่งสาํนักงานและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 22,574,974         13,438,213         5,563,333          21,744,332         12,346,969         5,563,333          

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 13 10,629,518         5,829,202          1,150,972          10,586,159         5,811,730          1,150,972          

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 18 3,447,586          955,415             651,335             3,447,586          955,415             651,335             

2,209,807          3,017,664          2,026,883          2,066,797          2,956,666          2,026,884          

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 820,335,305       662,229,194       383,562,970       805,320,780       654,456,411       384,562,941       

รวมสินทรพัย์ 914,153,133       738,958,824       426,749,346       907,738,629       740,255,660       426,765,034       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 1

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

รายไดค้า้งรบั

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้

ลกูหน้ีการคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป

ภาษเีงนิไดร้อเรยีกคนื
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บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซส็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14 192,340,000        84,000,000         143,700,000        192,340,000        84,000,000         143,700,000        

เจา้หน้ีการคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 84,269,411         788,554             852,778             77,962,146         783,960             852,778             

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิและสญัญาเชา่ซื้อ

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 74,121               127,065             127,065             74,121               127,065             127,065             

เจา้หน้ีอืน่ - บรษิทัยอ่ย 20 -                    -                    -                    80,440               66,040               -                    

16 12,596,850         13,442,123         9,243,492           12,208,322         12,737,414         9,243,493           

เงนิกูย้มืระยะสัน้ - บรษิทัใหญ่ -                    -                    61,000,000         -                    -                    61,000,000         

1,418,001           12,397,890         20,945,398         1,418,001           12,397,890         20,945,398         

5,893,226           5,021,002           2,159,638           5,517,533           4,215,259           2,154,638           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 296,591,609        115,776,634        238,028,371        289,600,563        114,327,628        238,023,372        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ

   และสญัญาเชา่ซื้อ - สุทธิ 15 -                    74,121               201,186             -                    74,121               201,186             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 2,447,049           2,071,466           1,873,668           2,335,275           1,983,240           1,873,668           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,447,049           2,145,587           2,074,854           2,335,275           2,057,361           2,074,854           

รวมหน้ีสิน 299,038,658        117,922,221        240,103,225        291,935,838        116,384,989        240,098,226        

ส่วนของผูถื้อหุ้น

    ทุนจดทะเบยีน 300,000,000 หุน้ 300,000,000        300,000,000        120,000,000        300,000,000        300,000,000        120,000,000        

    ทุนทีร่บัชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 300,000,000 หุน้ 22 300,000,000        300,000,000        120,000,000        300,000,000        300,000,000        120,000,000        

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 212,449,464        212,449,464        -                    212,449,464        212,449,464        -                    

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฏหมาย 23 30,000,000         30,000,000         12,000,000         30,000,000         30,000,000         12,000,000         

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 72,664,911         78,587,109         54,646,091         73,353,327         81,421,207         54,666,808         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 615,114,375        621,036,573        186,646,091        615,802,791        623,870,671        186,666,808        

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย 100                   30                     30                     -                    -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 615,114,475        621,036,603        186,646,121        615,802,791        623,870,671        186,666,808        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 914,153,133        738,958,824        426,749,346        907,738,629        740,255,660        426,765,034        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ทุนเรอืนหุน้ หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย
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บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซส็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตามหนี้สนิและบรกิารอื่น 20,25 97,438,937      106,159,846     97,565,389      105,841,208     

รายไดจ้ากการเรยีกเกบ็หนี้จากลูกหนี้ทีร่บัซือ้ 25 255,113,570     279,895,008     254,934,929     279,895,008     

รายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้และรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง 25 9,781,591        7,682,747        3,930,746        4,693,974        

รวมรายได้ 362,334,098     393,737,601     356,431,064     390,430,190     

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 21,25 (195,605,346)    (187,284,517)    (194,217,936)    (183,568,961)    

กาํไรขัน้ต้น 166,728,752     206,453,084     162,213,128     206,861,229     

รายไดอ้ื่น 20,25 787,873           776,637           1,518,445        1,812,931        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 167,516,625     207,229,721     163,731,573     208,674,160     

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 21 (84,188,891)     (58,453,381)     (82,474,582)     (57,170,963)     

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 83,327,734      148,776,340     81,256,991      151,503,197     

ตน้ทนุทางการเงนิ 20 (3,856,553)       (12,805,844)     (3,931,492)       (12,725,814)     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 18 79,471,181      135,970,496     77,325,499      138,777,383     

ภาษเีงนิได ้- สทุธิ 18 (4,393,379)       (25,820,322)     (4,393,379)       (25,820,322)     

กาํไรสาํหรบัปี 75,077,802      110,150,174     72,932,120      112,957,061     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี

กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั -                 40,844            -                 47,338            

กาํไรเบด็เสรจ็สุทธิสาํหรบัปี 75,077,802      110,191,018     72,932,120      113,004,399     

การแบ่งปันกาํไรสาํหรบัปี

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 75,077,802      110,150,174     72,932,120      112,957,061     

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอาํนาจควบคุมในบรษิทัย่อย -                 -                 -                 -                 

75,077,802      110,150,174     72,932,120      112,957,061     

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 75,077,802      110,191,018     72,932,120      113,004,399     

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอาํนาจควบคุมในบรษิทัย่อย -                 -                 -                 -                 

75,077,802      110,191,018     72,932,120      113,004,399     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน

กําไร (บาทต่อหุน้) 0.25                0.56                0.24                0.58                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 300,000,000     195,614,754     300,000,000     195,614,754     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี 3

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม
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บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซส็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ทุนเรือนหุ้น ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม จดัสรร ผู้ถือหุ้น ที่ไม่อยู่ใน

หมายเหตุ รบัชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย (ปรบัปรงุใหม่) ของบริษทั อาํนาจควบคมุ รวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 120,000,000        -                    12,000,000         53,994,757         185,994,757        30                     185,994,787        

ปรบัปรุงผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัภาษเีงนิได้ 2 -                    -                    -                    651,334             651,334             -                    651,334             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - หลงัปรบัปรงุ 120,000,000        -                    12,000,000         54,646,091         186,646,091        30                     186,646,121        

ออกหุน้เพิม่ทุน 22 180,000,000        212,449,464        -                    -                    392,449,464        -                    392,449,464        

สาํรองตามกฎหมาย 23 -                    -                    18,000,000         (18,000,000)        -                    -                    -                    

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี - ปรบัปรุงใหม่ -                    -                    -                    110,191,018        110,191,018        -                    110,191,018        

เงนิปนัผลจ่าย 24 -                    -                    -                    (68,250,000)        (68,250,000)        -                    (68,250,000)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - หลงัปรบัปรงุ 300,000,000        212,449,464        30,000,000         78,587,109         621,036,573        30                     621,036,603        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม 300,000,000        212,449,464        30,000,000         77,631,695         620,081,159        30                     620,081,189        

ปรบัปรุงผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัภาษเีงนิได้ 2 -                    -                    -                    955,414             955,414             -                    955,414             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - หลงัปรบัปรงุ 300,000,000        212,449,464        30,000,000         78,587,109         621,036,573        30                     621,036,603        

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                    -                    75,077,802         75,077,802         -                    75,077,802         

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่อยู่ในอํานาจควบคุมเพิม่ขึน้ระหว่างปี -                    -                    -                    -                    -                    70                     70                     

เงนิปนัผลจ่าย 24 -                    -                    -                    (81,000,000)        (81,000,000)        -                    (81,000,000)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 300,000,000        212,449,464        30,000,000         72,664,911         615,114,375        100                   615,114,475        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 4

(หน่วย : บาท)

กาํไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
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บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซส็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ได้
รบัชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร รวม

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 120,000,000       -                              12,000,000                   54,015,474                   186,015,474                 

ปรบัปรุงผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัภาษเีงนิได้ 2 -                    -                              -                              651,334                       651,334                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - หลงัปรบัปรงุ 120,000,000       -                              12,000,000                   54,666,808                   186,666,808                 

ออกหุน้เพิม่ทุน 22 180,000,000       212,449,464                 -                              -                              392,449,464                 

สาํรองตามกฎหมาย 23 -                    -                              18,000,000                   (18,000,000)                  -                              

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี - ปรบัปรุงใหม่ -                    -                              -                              113,004,399                 113,004,399                 

เงนิปนัผลจา่ย 24 -                    -                              -                              (68,250,000)                  (68,250,000)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - หลงัปรบัปรงุ 300,000,000       212,449,464                 30,000,000                   81,421,207                   623,870,671                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม 300,000,000       212,449,464                 30,000,000                   80,465,793                   622,915,257                 

ปรบัปรุงผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัภาษเีงนิได้ 2 -                    -                              -                              955,414                       955,414                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - หลงัปรบัปรงุ 300,000,000       212,449,464                 30,000,000                   81,421,207                   623,870,671                 
กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                              -                              72,932,120                   72,932,120                   

เงนิปนัผลจา่ย 24 -                    -                              -                              (81,000,000)                  (81,000,000)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 300,000,000       212,449,464                 30,000,000                   73,353,327                   615,802,791                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 5

กาํไรสะสม
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บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซส็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 79,471,181      135,970,496     77,325,499      138,777,383     

รายการปรบัปรงุกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรม

   ดาํเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,142,620        4,181,225        8,879,421        4,042,573        

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงนิลงทนุ -                 -                 10,600,000      -                 

ขาดทนุ (กําไร) จากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (65,353)           91,261            (66,804)           91,261            

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 22,005,584      2,143,099        12,108,820      2,007,539        

รายไดด้อกเบีย้รบั (8,862,842)       (6,162,965)       (4,268,836)       (5,052,306)       

ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ 3,856,553        12,805,844      3,931,492        12,725,814      

ค่าใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 275,488           186,349           256,402           173,921           

เงินสดรบัจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 105,823,231     149,215,309     108,765,994     152,766,185     

   สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป (2,173,123)       (6,296,040)       (2,173,123)       (6,296,040)       

ลูกหน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 3,274,855        (1,603,366)       3,274,855        (1,603,366)       

ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัใหญ่ (429,049)          (165,996)          (416,469)          (165,996)          

ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัย่อย -                 -                 (20,700)           -                 

รายไดค้า้งรบั 1,445,865        (44,004)           1,369,256        39,770            

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บรษิทัย่อย -                 -                 (12,000,000)     (23,500,000)     

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื (1,593,400)       (1,664,169)       1,486,751        (1,664,169)       

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (10,767,636)     2,640,597        (9,180,982)       3,185,403        

ลูกหน้ีจากการใหเ้ชา่ซือ้ 20,784,343      (93,982,871)     8,967,070        (26,501,396)     

เงนิลงทนุในลูกหนี้ (100,004,447)    (188,461,870)    (61,967,145)     (188,461,870)    

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 807,856           (990,781)          889,868           (929,781)          

   หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

เจา้หน้ีการคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป (234,081)          (64,224)           (229,588)          (68,817)           

เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัย่อย -                 -                 14,400            -                 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (845,273)          4,193,630        (529,092)          3,493,922        

เงนิกูย้มืระยะสัน้ - บรษิทัใหญ่ -                 (61,000,000)     -                 (61,000,000)     

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 872,222           2,866,362        1,302,274        2,060,620        

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 16,961,363      (195,357,423)    39,553,369      (148,645,535)    

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 8,265,164        5,644,574        3,960,364        4,775,451        

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (3,691,546)       (12,739,336)     (3,835,859)       (12,597,658)     

จา่ยภาษเีงนิได้ (17,880,579)     (34,695,675)     (17,865,439)     (34,683,745)     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 3,654,402        (237,147,860)    21,812,435      (191,151,487)    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิน้ี 6

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม
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บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซส็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชเ้พิม่ขึน้        (1,290,297)           (322,099)           (290,297)           (322,099)

เงนิสดจา่ยเพื่อลงทนุในบรษิทัย่อย                   -                     -        (26,999,930)      (49,000,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์            116,304             50,563            116,304             50,563 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัย์      (23,130,647)      (16,876,159)      (23,100,712)      (15,628,792)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน      (24,304,640)      (17,147,695)      (50,274,635)      (64,900,328)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง)      108,340,000      (59,700,000)      108,340,000      (59,700,000)

จา่ยคนืหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ           (127,065)           (127,065)           (127,065)           (127,065)

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ                   -        392,449,464                   -        392,449,464 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุในบรษิทัย่อย                   70                   -                     -                     -   

จา่ยเงนิปนัผล      (81,000,000)      (68,250,000)      (81,000,000)      (68,250,000)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน       27,213,005      264,372,399       27,212,935      264,372,399 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ         6,562,767       10,076,844        (1,249,265)         8,320,584 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 13,957,727      3,880,883              11,217,229         2,896,645 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี       20,520,494       13,957,727         9,967,964       11,217,229 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเพ่ิมเติม :

    รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

เงนิลงทนุในลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงนิโดยการ

      ผอ่นชาํระซึง่ไมก่ระทบกระแสเงนิสด       83,714,939                   -         77,407,774                   -   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี 7

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทังบการเงินรวม
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บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซส็ (มหาชน) จาํกดั และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 
 

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอรว์สิเซส็ จํากดั ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
เป็นนิติบุคคลประเภท บรษิทัจํากดั เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม 2537 และได้จดทะเบยีนเปลี่ยนสถานะเป็นบรษิทัมหาชน 
จาํกดั โดยเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่19 เมษายน 2555 หุน้
สามญัของบรษิทัไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 27 
พฤศจิกายน 2555 บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการติดตามหน้ีสนิ ซื้อลูกหน้ีด้อยคุณภาพมาบรหิารและ
ตดิตามเรยีกเกบ็เงนิและสนิเชื่อลสิซิง่ โดยมสีาํนกังานตัง้อยู ่เลขที ่325/7 อาคารเจมารท์ ชัน้ 4 – 6 ถนนรามคาํแหง 
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 และมบีรษิทั เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 75  
 
บรษิทัมบีรษิทัยอ่ยซึง่บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ซึง่ประกอบธุรกจิต่างกนั ดงัน้ี 
 

ชือ่บรษิทั  ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่  ลกัษณะธุรกจิ 
       
บรษิทั เจ เอม็ ท ีพลสั จาํกดั  เลขที ่325/7 อาคารเจมารท์ ชัน้ 4 ถนนรามคาํแหง        

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 
 ใหบ้รกิารตดิตามหน้ีสนิและ 

ใหบ้รกิารสนิเชือ่ลสิซิง่ 
     
บรษิทั เจเอม็ท ีอนิชวัรนัซ ์ โบรกเกอร ์
      จาํกดั 

 เลขที ่325/7 อาคารเจมารท์ ชัน้ 5 ถนนรามคาํแหง        
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 

 นายหน้าประกนัภยั 

     
บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เจ จาํกดั  เลขที ่325/7 อาคารเจมารท์ ชัน้ 4 ถนนรามคาํแหง        

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 
 บรหิารจดัการหน้ีสนิ 

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิและนําเสนองบการเงนิรวม 

 
2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ  
 

งบการเงนิน้ีได้จดัทําขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทยตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตักิาร
บญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการบญัชขีองไทยทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ.2547 และ
ตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็น
ภาษาอื่น ใหย้ดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ 
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สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รบัปรุงใหมใ่นปี 2555  
และ 2556 และการตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้
สาํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2557 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัได้
พจิารณาถงึผลกระทบต่องบการเงนิเมือ่นํามาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอื
ปฏบิตัแิลว้ 
 
งบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิทั จดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนักบัปีก่อน ยกเวน้การนํามาตรฐาน
การบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่งภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตัดิงัน้ี 

      
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้
 
ตามมาตรฐานฉบบัน้ี บรษิทัต้องระบุผลแตกต่างชัว่คราวที่เกดิจากความแตกต่างของมูลค่าสนิทรพัย์และหน้ีสนิ
ระหว่างเกณฑท์างบญัชแีละเกณฑ์ภาษอีากร เพื่อรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อ
การตดับญัชตีามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 บรษิทัไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักลา่วและปรบัยอ้นหลงังบการเงนิของปีก่อน ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ เสมอืนหน่ึงวา่บรษิทัรบัรูผ้ลกระทบ
ทางภาษเีป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีาโดยตลอดในปีก่อนๆ  
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้าํหรบัปีที่รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ประกอบดว้ยภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละภาษีเงนิได้
ปจัจุบนัทีไ่มไ่ดร้บัรูใ้นงบกาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืสว่นทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั ไดแ้ก่ ภาษทีีค่าดวา่จะจา่ยชาํระหรอืจะไดร้บัชาํระ โดยคาํนวณจากกําไรหรอืขาดทุนประจาํปีที่
ตอ้งเสยีภาษ ีซึง่แตกต่างจากกาํไรขาดทุนทีป่รากฎในงบการเงนิ คณูดว้ยอตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีล
บงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีบนัทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิกบัจํานวนที่เกี่ยวขอ้งที่ใชส้าํหรบัการคํานวณภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณโดยใช้
อตัราภาษทีีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเมือ่มกีารกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะมกีารรบัรูใ้นบญัชกีต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กําไรเพื่อเสยี
ภาษีในอนาคตจะมจีํานวนเพยีงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ผู้บรหิารของบรษิทัจะ
พจิารณายอดคงเหลอืของสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะพจิารณา
ปรบัลดลงยอดคงเหลอืเทา่ทีป่ระโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถกูใชจ้รงิ 
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ผลกระทบจากการเริม่ใช้นโยบายการบญัชีภาษีเงินได้ใหม่ 
 
การเริม่ใชน้โยบายการบญัชภีาษเีงนิไดใ้หมม่ผีลต่องบการเงนิในปี 2556 ดงัน้ี 

 
    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ตามทีแ่สดง
ไวเ้ดมิ 

รายการ
ปรบัปรุง 

หลงั
ปรบัปรุง 

ตามทีแ่สดง
ไวเ้ดมิ 

รายการ
ปรบัปรุง 

หลงั
ปรบัปรุง 

       
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554       
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี           - 651 651           - 651 651 
กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 53,995 651 54,646 54,015 651 54,666 
       
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555       
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี           - 955 955           - 955 955 
กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 77,632 955 78,587 80,466 955 81,421 
       
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2555 
 
 

     

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 26,136 (316) 25,820 26,136 (316) 25,820 
       
ผลกระทบต่อกาํไรต่อหุ้นสาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2555 
      

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.56           - 0.56 0.58           - 0.58 
 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิรวมน้ีไดร้วมงบการเงนิของเฉพาะของบรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จํากดั (มหาชน) และ
บรษิทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

 

 สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)  
ชือ่กจิการ 2556 2555 ลกัษณะธุรกจิ 

    
บรษิทัยอ่ย    
บรษิทั เจ เอม็ ท ีพลสั จาํกดั 99.99 99.99 ให้บรกิารตดิตามหนี้สนิและให้บรกิารสนิเชื่อ

ลสิซิง่ 
บรษิทั เจเอม็ท ีอนิชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จาํกดั 99.99 - นายหน้าประกนัภยั 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เจ จาํกดั 99.99 - บรหิารจดัการหน้ีสนิ 

 
เมื่อวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2556 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยขึน้ใหม ่คอื บรษิทั เจเอม็ท ีอนิชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จาํกดั 
เพือ่ดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบันายหน้าประกนัภยั ซึง่มทีุนจดทะเบยีน 2 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้ รอ้ยละ 99.99 
 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2556 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้ใหม่ คอื บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์เจ จํากดั เพื่อดําเนิน
ธุรกจิเกีย่วกบับรหิารจดัการหน้ีสนิ ซึง่มทุีนจดทะเบยีน 25 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
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ยอดรวมของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย ซึง่รวมอยูใ่นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และ
รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คดิเป็นอตัราสว่นของยอดรวมในงบ
การเงนิรวมของบรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั มหาชน และบรษิทัยอ่ย สรปุไดด้งัน้ี  

 
 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น 
 คดิเป็นอตัรารอ้ยละของสนิทรพัย ์ 

ในงบการเงนิรวม 
อตัรารอ้ยละของรายได ้         

ในงบการเงนิรวม 
  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

ชือ่กจิการ 2556 2555 2556 2555 
     

บรษิทัยอ่ย     
บรษิทั เจ เอม็ ท ีพลสั จาํกดั 5.51 9.79 1.70 0.89 
บรษิทั เจเอม็ท ีอนิชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จาํกดั 0.21            - 0.03            - 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เจ จาํกดั 6.13            - 0.08            - 

 
รายการบญัชกีบับรษิทัยอ่ยทีม่สีาระสาํคญัไดถ้กูหกัออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
 
งบการเงนิรวมของบรษิทั จดัทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชเีดยีวกนักบัการจดัทํางบการเงนิเฉพาะของบรษิทั
สาํหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
3. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 
นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั มดีงัต่อไปน้ี 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่อีายุไมเ่กนิสามเดอืน โดย
ไมร่วมรายการเงนิฝากทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 
 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้แสดงไวภ้ายใตส้นิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
ลกูหน้ีและคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
 
ลกูหน้ีจากการใหบ้รกิาร 
ลกูหน้ีจากการใหบ้รกิาร แสดงดว้ยมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูประมาณจากประสบการณ์การ
เรยีกเกบ็หน้ี ในอดตีและการวเิคราะหส์ถานะของลกูหน้ี ณ วนัสิน้ปี หน้ีสญูทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ้่ายทนัที
เมือ่บรษิทัสามารถระบุไดว้า่จะไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้
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ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซื้อ 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ แสดงดว้ยจํานวนหน้ีคงเหลอืตามสญัญาหกัดว้ยดอกผลเช่าซื้อและดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถอืเป็น
รายไดแ้ละค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู บรษิทัและบรษิทัย่อยตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูในอตัราที่เพิม่ขึน้ตามระยะเวลาคา้ง
ชําระของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อคงเหลอืหกัดว้ยดอกผลเช่าซื้อรอตดับญัชแีละหลกัประกนั ซึ่งหลกัประกนัคํานวณ
มลูค่าประมาณรอ้ยละ 15 - 75 ของราคาเงนิสดของสนิทรพัย ์ณ วนัทีท่ําสญัญา โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบถงึโอกาส 
ในการได้ร ับชําระคืนจากลูกหน้ีและจากการขายหลักประกัน นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาถึง
ความสามารถในการจา่ยชาํระของลกูหน้ีทีค่า้งชาํระเป็นรายๆ 
 
บรษิทัใช้หลกัเกณฑ์การตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ โดยคํานวณในอตัราที่ต่างกนัจาก
จาํนวนงวดทีค่า้งชาํระ หกัดว้ยดอกผลเชา่ซือ้รอตดับญัชแีละหลกัประกนั ดงัน้ี : 

 
ระยะเวลาทีค่า้งชาํระ  อตัราคา่เผื่อรอ้ยละ 

   
ลกูหน้ีทีย่งัไมถ่งึกาํหนดชาํระ และลกูหน้ีคา้งชาํระ 1 งวด  1 
ลกูหน้ีคา้งชาํระ 2 - 3 งวด  2 
ลกูหน้ีคา้งชาํระ 4 - 6 งวด  20 
ลกูหน้ีคา้งชาํระ 7 - 12 งวด  50 
ลกูหน้ีคา้งชาํระเกนิ 12 งวด  100 

 
หากพจิารณาไดว้า่ลกูหน้ีทีไ่มส่ามารถชาํระหน้ีได ้บรษิทัจะตดัออกจากบญัชทีัง้จาํนวน 
 
สนิทรพัยร์อการขาย 
สนิทรพัยร์อการขายเป็นสนิทรพัยซ์ึง่ไดย้ดึมาจากลูกหน้ีเช่าซือ้ และไดแ้สดงไวใ้นราคาทุน (ซึง่สว่นใหญ่ประกอบดว้ย
คา่งวดทีค่า้งชาํระสทุธ)ิ หรอืมลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่วา่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และตัง้ค่าเผื่อมลูค่าลดลงสาํหรบั
สนิทรพัยท์ีย่ดึคนืหากพจิารณาวา่มลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่คงเหลอืในบญัช ี

 
เงนิลงทุนในลกูหน้ี 
เงนิลงทุนในลกูหน้ี เป็นเงนิลงทุนซึง่บรษิทัรบัซือ้ลดลกูหน้ีดอ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงนิและบรษิทัใหบ้รกิารสนิเชื่อ 
โดยการประมูลซื้อเพื่อดําเนินการตดิตามเรยีกเกบ็หน้ี ซึ่งตามสญัญาซื้อลดลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพดงักล่าว บรษิทัไม่มี
สทิธไิลเ่บีย้จากผูข้ายหน้ีในกรณีทีบ่รษิทัเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ด ้เงนิลงทุนในลกูหน้ีดงักล่าว แสดงในราคาทุนทีจ่่ายซือ้สทุธิ
จากจาํนวนทีต่ดัเป็นตน้ทุนและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี บรษิทัจะบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในลกูหน้ีเมื่อ
พบว่า ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบัเมื่อคํานวณคดิลดเป็นมูลค่าปจัจุบนัตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัช ี
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแสดงในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัตามวธิรีาคาทุน เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่าวเป็นการ
ลงทุนในกจิการทีบ่รษิทัถอืหุน้ทัง้หมด ภายใตก้ารควบคุมและบรหิารจดัการของบรษิทั 
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เครือ่งตกแต่งสาํนกังานและอุปกรณ์ 
เครื่องตกแต่งสํานักงานและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่งคํานวณจากราคาซื้อสนิทรพัย์ทัง้ที่เป็นเงนิสดและ
จํานวนเทยีบเท่าเงนิสด ในการทําใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ในสถานทีห่รอืสภาพที่พรอ้มทีจ่ะใชง้านไดต้ามที่ประสงค์ เครื่อง
ตกแต่งสาํนักงานและอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ตามราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ย
คา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยคดิค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งสาํนักงานและอุปกรณ์ โดยวธิเีสน้ตรงตามช่วงอายุการใชง้านโดย
พจิารณาแต่ละสว่นแยกต่างหากจากกนั เมือ่แต่ละสว่นประกอบนัน้มสีาระสาํคญัและมอีายกุารใชง้านต่างกนั อายุการใช้
งานโดยประมาณของสนิทรพัยม์ดีงัน้ี    
     

  ปี 
เครือ่งตกแต่งสาํนกังาน   5 

อุปกรณ์สาํนกังาน  3 – 5 

ยานพาหนะ  5 

เครือ่งมอื  5 
  
กําไรและขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ คํานวณจากราคาตามบญัชเีปรยีบเทยีบกบัค่าขาย และบนัทกึไวใ้นงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
รายจ่ายเกี่ยวกบัการต่อเตมิ การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงสนิทรพัยใ์หด้ขีึน้ จะรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์ส่วนค่า
ซ่อมแซมและคา่บาํรงุรกัษา รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
โปรแกรมคอมพวิเตอรซ์ึง่มอีายุการใชง้านจํากดั แสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
(ถา้ม)ี ค่าตดัจําหน่าย บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ คํานวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาที่
คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ป็นเวลา 5 ปี 
 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ แสดงสุทธจิากดอกเบีย้เช่าซื้อ เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าซื้อมรีะยะเวลาผ่อนชาํระ 48 เดอืน 
สนิทรพัยซ์ึง่บรษิทัไดม้าภายใตส้ญัญาเชา่ซือ้ จะบนัทกึเป็นสนิทรพัยข์องบรษิทัในราคาเงนิสดและจะโอนเป็นกรรมสทิธิ ์
ของบรษิทั เมือ่ชาํระเงนิครบตามจาํนวน ดอกเบีย้จากการเชา่ซือ้บนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

 
สญัญาเชา่ดาํเนินงาน 
การเช่าสนิทรพัย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กบัผู้ให้เช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่า
ดาํเนินงาน การชาํระเงนิภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงาน จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรง
ตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ปรบัทีต่อ้ง
จา่ยใหผู้ใ้หเ้ชา่ จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารยกเลกิสญัญา 
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การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์  
ณ วนัสิน้ปี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีข้องสนิทรพัยว์า่มกีารดอ้ยค่าหรอืไม ่หากมขีอ้บ่งชีว้า่มกีารดอ้ย
ค่า บรษิทัและบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หากราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื บรษิทัและบรษิทัย่อยปรบัปรุงลดมูลค่าของสนิทรพัยน์ัน้ลดลงให้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคนื และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของ
สนิทรพัย ์หมายถงึราคาขายสทุธหิรอืมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยน์ัน้แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกวา่ 
 
การรบัรูร้ายได ้
- บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการบรกิารตดิตามหน้ีสนิและบรกิารอื่น เมือ่ไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ตามอตัราทีต่กลงกนั 
 
- บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากเงนิลงทุนในลกูหน้ี ตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (อตัราผลตอบแทนในการเกบ็หน้ีทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั) คณูกบัยอดเงนิลงทุนในลกูหน้ีคงเหลอื หากเงนิสดทีเ่กบ็ไดจ้รงิสงูกวา่รายไดท้ีค่าํนวณได ้สว่นทีเ่หลอืจะนําไป
ตดัจําหน่ายมูลค่าเงนิลงทุนในลูกหน้ีแต่ละงวด ในกรณีที่เงนิลงทุนในลูกหน้ีถูกตดัจําหน่ายหมดแลว้ บรษิทัจะรบัรู้
กระแสเงนิสดรบัทีไ่ดจ้ากการเกบ็หน้ีดงักลา่วเป็นรายไดท้ัง้จาํนวน และจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิ
ลงทุนในลกูหน้ีดงักลา่วทนัท ีเมือ่มหีลกัฐานอยา่งน่าเชือ่ถอืวา่ประมาณการกระแสเงนิสดลดลงอยา่งมสีาระสาํคญั   
 

-  รายไดค้่าปรบัชําระล่าชา้ รายไดค้่าตดิตามทวงถาม ดอกเบีย้รบัจากลูกหน้ีตามสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งทีย่งัไม่ดอ้ย
คุณภาพ จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่มกีารเรยีกเกบ็เงนิ และบรษิทัจะหยดุรบัรูเ้มือ่โอนลกูหน้ีเป็นกลุม่หยดุรบัรูร้ายได ้  
 

-  บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูร้ายไดด้อกผลจากสญัญาเช่าซือ้ ตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตามระยะเวลาของสญัญา 
โดยจะรบัรูใ้นวนัที่ถงึกําหนดชําระค่างวด ไม่ว่าจะเกบ็เงนิไดห้รอืไม่ บรษิทัและบรษิทัย่อยหยุดการรบัรูร้ายไดจ้าก
สญัญาเช่าซื้อทีค่า้งชําระค่างวดเกนิกว่า 3 งวดขึน้ไป เวน้แต่เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าลูกหน้ีรายนัน้ๆ จะไม่สามารถชําระหน้ี
ได ้บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะหยดุรบัรูร้ายไดท้นัท ี
 

-  รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 
ผลประโยชน์พนกังาน  
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรู ้เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิรายการ 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร หมายถงึ ค่าตอบแทนที่ผูบ้รหิารไดร้บัจากบรษิทั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ ผลประโยชน์
ตอบแทนตวัอยา่ง เชน่ สทิธปิระโยชน์ทีผู่บ้รหิารไดร้บัจากกจิการ เป็นตน้ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
โครงการสมทบเงนิ 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและ
เงนิที่บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลี้ยงชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัย์
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เงนิทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีที่เกดิ
รายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระสําหรบัเงนิชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยถอืวา่เงนิชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยคํานวณหน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละ
หน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ไดท้าํการประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
หน้ีสนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ และผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
กําไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) เกดิจากการ
เปลี่ยนแปลงอตัราเงนิเดอืนและค่าแรงและอื่นๆ ในการคํานวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานแสดงไว้
ภายใตส้ว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
ภาษเีงนิได ้
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน ประกอบดว้ยภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละภาษเีงนิไดป้จัจุบนั
ทีไ่มไ่ดร้บัรูใ้นงบกาํไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืสว่นทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั ไดแ้ก่ ภาษทีีค่าดวา่จะจ่ายชาํระหรอืจะไดร้บัชาํระ โดยคาํนวณจากกําไรหรอืขาดทุนประจาํปีทีต่อ้ง
เสยีภาษ ีซึง่แตกต่างจากกาํไรขาดทุนทีป่รากฎในงบการเงนิ คณูดว้ยอตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช ้
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหวา่งมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิกบัจาํนวนเกีย่วขอ้งทีใ่ชส้าํหรบัการคํานวณภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษทีีค่าดวา่จะ
ใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเมือ่มกีารกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
เครือ่งมอืทางการเงนิ 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการคา้ 
ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ เงนิลงทุน 
 
หน้ีสนิทางการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้ สญัญาเชา่ทางการเงนิ และเงนิกูย้มื  
 
นโยบายการบญัชเีฉพาะสาํหรบัรายการแต่ละรายการ ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน 
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มบรษิทั (ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถงึรายการที่เกดิขึน้จากส่วนงานดําเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการที่ไดร้บัการปนัส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 
 
การจา่ยเงนิปนัผล  
บรษิทับนัทกึเงนิปนัผลจ่ายในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึ่งที่ประชุมผูถ้อืหุ้นหรอืคณะกรรมการของบรษิทัได้
อนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล  

 

บุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อีํานาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดย
บรษิทั ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 
 
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 
กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสาํหรบัปีดว้ยจํานวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้สามญัที่ไดร้บัชําระ
แลว้ในระหวา่งปี 
 
การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไป ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและ                  
ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากจาํนวนทีไ่ดป้ระมาณการไว ้
 
ประมาณการหน้ีสนิและคา่ใชจ้า่ย และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและคา่ใชจ้า่ยไวใ้นงบการเงนิ เมือ่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนั
ตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผกูพนัทีค่อ่นขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจทาํใหบ้รษิทัและบรษิทั
ย่อยต้องชําระหรอืชดใช้ตามภาระผูกพนันัน้ และจํานวนที่ต้องชดใช้ดงักล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 
สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถกูรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมือ่มปีจัจยัสนบัสนุนวา่จะไดร้บัคนืแน่นอน 
 

4. ประมาณการทางการบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชดุ้ลยพนิิจ และการจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 

4.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 
 

4.1.1 การดอ้ยคา่ของลกูหน้ี 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดบ้นัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ยค่าของลกูหน้ีอนัเกดิมาจาก
การทีไ่ม่มคีวามสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมนิบนพืน้ฐานจากความไม่
แน่นอนในการรบัชาํระหน้ีและดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร 
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4.1.2 การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน 
 
บรษิทัพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน เมื่อพบวา่มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวลดลงอยา่ง
มสีาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระสาํคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่าย
บรหิาร  
 

4.1.3 เครือ่งตกแต่งสาํนกังานและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมูลค่าซากของเครื่องตกแต่งสาํนักงานและอุปกรณ์ 
และโปรแกรมคอมพวิเตอรข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายเมื่อ
อายุการใช้งานและมูลค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจําหน่าย
สนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านอกีต่อไป 
 

4.1.4 สญัญาเชา่ 
 
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝา่ยบรหิาร
ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่า บรษิทัและบรษิทัย่อยได้
โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยพจิารณาจากเวลา
และเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 

4.1.5 คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยห์ากมขีอ้บ่งชีว้่ามกีารดอ้ยค่า เมื่อพบวา่มลูค่า
ยุติธรรมของสนิทรพัย์ดงักล่าวลดลงอย่างมสีาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน ผู้บรหิารจะเป็นผู้พจิารณา
ประมาณการมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัของสนิทรพัย ์

 
4.1.6 ประมาณการกระแสเงนิสดรบัจากเงนิลงทุนในลกูหน้ี 

 
บรษิทัประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตสําหรบัเงนิลงทุนในลูกหน้ี ขึ้นอยู่กบัคุณภาพ 
ชนิด และอายุของหน้ี และอา้งองิกบัสถติกิารเกบ็หน้ีในอดตีทัง้หมด โดยยอดรวมของประมาณการกระแสเงนิ
สดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตของทัง้โครงการจะตอ้งไม่เกนิกว่าการประมาณการกระแสเงนิสดทีผู่บ้รหิารได้
คาดคะเนไวต้ัง้แต่ประมลูซือ้โครงการมา โดยคาดวา่จะเรยีกเกบ็หน้ีไดใ้นระยะเวลา 4 – 5 ปี 
 

4.1.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการในการประเมนิความสามารถในการทํากําไร
ทางภาษใีนอนาคตของกลุ่มบรษิทัทีนํ่ามาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากนัน้ 
ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลกระทบของกฏหมายหรอืขอ้จํากดัทางดา้นเศรษฐกจิหรอืความ
ไมแ่น่นอนของกฏหมายภาษอีากร 
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4.1.8 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
ซึง่ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคดิลด จาํนวนเงนิเดอืนทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ใน
อนาคต อตัรามรณะและปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในเชงิประชากรศาสตร ์ ในการกําหนดอตัราคดิลดฝา่ยบรหิารได้
พจิารณาถงึอตัราดอกเบี้ยที่สะทอ้นถงึสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปจัจุบนั ส่วนอตัรามรณะใชข้อ้มูลตาราง
อตัรามรณะที่เปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อย่างไรกต็าม ผลประโยชน์หลงัการเลกิจา้งงานที่เกดิขึน้จรงินัน้อาจ
แตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว ้

 
4.2 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 

 
วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทุนของบรษิทั และบรษิทัย่อยนัน้ เพื่อดาํรงไวซ้ึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และ
เพือ่ดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม เพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัและบรษิทัยอ่ยอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหน้ี 

 
5. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2556  2555  2556  2555 
        
เงนิสดในมอื      21,000  15,000  10,000  10,000 

เงนิฝากกระแสรายวนั 16,067,380  13,216,690  6,905,214  10,500,756 

เงนิฝากออมทรพัย ์ 4,432,114  726,037  3,052,750   706,473 

รวม 20,520,494  13,957,727  9,967,964   11,217,229 

 
เงนิฝากออมทรพัย ์มอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั ตามอตัราทีธ่นาคารกาํหนด 
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6. ลกูหน้ีการคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 
  
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2556  2555  2556  2555 
        

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 10,696,755  3,296,755  10,696,755  3,296,755 

คา้งชาํระ        

     ไมเ่กนิ 3 เดอืน 538,313  5,776,440  538,313  5,776,440 
      3 – 6 เดอืน 11,250  -  11,250  - 
รวม 11,246,318   9,073,195  11,246,318  9,073,195 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยประเมนิความเสีย่งจากการเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ และไม่คาดวา่จะมหีน้ีสญูจาก
การเรยีกเกบ็คา่บรกิารตดิตามหน้ี เน่ืองจากรบัรูร้ายไดค้า่บรกิารเมือ่มกีารยนืยนัยอดกบัผูใ้ชบ้รกิารแลว้ 

 
7. รายไดค้า้งรบั 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 
        

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบั 9,821,860  10,991,270  9,814,695  10,907,495 
รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั 840,878  519,656  310,135  278,119 

รวม 10,662,738  11,510,926  10,124,830  11,185,614 

 
8. ลกูหน้ีจากการใหเ้ชา่ซือ้  
  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมลีกูหน้ีภายใตส้ญัญาใหบ้รกิารทางการเงนิสาํหรบัเช่าซือ้
รถยนตเ์ป็นเงนิ 89.74 ลา้นบาท และ 110.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 1 - 6 
ปี และมอีตัราดอกเบีย้คงทีต่ามทีร่ะบุในสญัญา ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อดงักล่าวแสดงมลูค่าตามสญัญาเช่าซือ้คงคา้ง
สทุธจิากยอดคงเหลอืของรายไดท้างการเงนิทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้ดงัน้ี 
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     (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 

  สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน  
1 ปี 

 สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกวา่ 
1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 

 สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกวา่  
5 ปี 

  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
             
ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้  34,766,863  31,007,854  76,789,143  100,928,662  56,855  8,511,790 
หกั : รายไดท้างการเงนิรอรบัรู ้  (10,252,295)  (10,785,952)  (11,624,415)  (18,866,925)  (968)  (275,902) 
รวม  24,514,568  20,221,902  65,164,728  82,061,737  55,887  8,235,888 
หกั : คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  (6,320,737)  (1,763,108)  (10,305,330)  (483,783)         -         - 
สทุธ ิ  18,193,831  18,458,794  54,859,398  81,577,954  55,887  8,235,888 

       

     (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 

1 ปี 
 สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี 

แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 
 สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกวา่ 

5 ปี 
  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
             
ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้  15,281,462  13,791,829  26,150,153  39,055,357          -  965,777 
หกั : รายไดท้างการเงนิรอรบัรู ้  (3,946,005)  (4,448,364)  (3,414,630)  (6,311,096)          -  (15,452) 
รวม  11,335,457  9,343,465  22,735,523  32,744,261          -  950,325 
หกั : คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  (3,720,559)  (1,627,548)  (2,873,184)  (483,783)          -          - 
สทุธ ิ  7,614,898  7,715,917  19,862,339  32,260,478          -  950,325 

      
ลกูหน้ีเชา่ซือ้แยกตามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระและรายละเอยีดคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู มดีงัน้ี 

 
        (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 

  2556 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้  จาํนวนสญัญา  

ยอดลกูหน้ี 
หลงัหกัดอกเบีย้ 

ทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้  

ยอดลกูหน้ีทีใ่ช ้
ในการคาํนวณ 

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  

อตัรารอ้ยละ 
ของคา่เผือ่หน้ี
สงสยัจะสญู  

คา่เผือ่หน้ี 
สงสยัจะสญู 

           
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ  113  28,995,621  3,761,087  1  37,611 
คา้งชาํระ 1 งวด  46  13,402,768  1,937,167  1  19,372 
คา้งชาํระ 2 – 3 งวด  82  23,935,845  4,014,044  2  80,281 
คา้งชาํระ 4 – 6 งวด  20  5,513,193  905,207  20  181,041 
คา้งชาํระ 7 – 12 งวด  11  3,079,166  3,079,166  50  1,539,583 
คา้งชาํระเกนิ 12 งวด  62  14,808,590     14,768,179   100  14,768,179 

รวม  334  89,735,183  28,464,850      16,626,067 
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        (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2556 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้  จาํนวนสญัญา  

ยอดลกูหน้ี 
หลงัหกัดอกเบีย้ 

ทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้  

ยอดลกูหน้ีทีใ่ช ้
ในการคาํนวณ 

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  

อตัรารอ้ยละ 
ของคา่เผือ่หน้ี
สงสยัจะสญู  

คา่เผือ่หน้ี 
สงสยัจะสญู 

           
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ  45  9,844,337  496,122  1  4,961 
คา้งชาํระ 1 งวด  18  4,611,471  234,655  1  2,347 
คา้งชาํระ 2 – 3 งวด  41  9,040,275  635,470  2  12,709 
คา้งชาํระ 4 – 6 งวด  13  3,172,686  323,981  20  64,796 
คา้งชาํระ 7 – 12 งวด  6  1,741,659  1,741,659  50  870,830 
คา้งชาํระเกนิ 12 งวด  27  5,660,551  5,638,101  100  5,638,101 

รวม  150  34,070,979  9,069,988    6,593,744 

 
        (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 
  2555 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้  จาํนวนสญัญา  

ยอดลกูหน้ี 
หลงัหกัดอกเบีย้ 

ทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้  

ยอดลกูหน้ีทีใ่ช ้
ในการคาํนวณ 

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  

อตัรารอ้ยละ 
ของคา่เผือ่หน้ี
สงสยัจะสญู  

คา่เผือ่หน้ี 
สงสยัจะสญู 

           
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ  220  67,485,149  3,615,091     1  36,151 
คา้งชาํระ 1 งวด  69  25,472,199  3,582,763  1  35,828 
คา้งชาํระ 2 – 3 งวด  38  12,640,988  2,137,364  2  42,747 
คา้งชาํระ 4 – 6 งวด    5  1,988,088  345,407  20  69,081 
คา้งชาํระ 7 – 12 งวด  5  1,708,081  1,687,679  50  843,840 
คา้งชาํระเกนิ 12 งวด  5  1,225,021  1,219,244  100  1,219,244 

รวม  342  110,519,526  12,587,548    2,246,891 

 
        (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2555 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้  จาํนวนสญัญา  

ยอดลกูหน้ี 
หลงัหกัดอกเบีย้ 

ทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้  

ยอดลกูหน้ีทีใ่ช ้
ในการคาํนวณ 

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  

อตัรารอ้ยละ 
ของคา่เผือ่หน้ี
สงสยัจะสญู  

คา่เผือ่หน้ี 
สงสยัจะสญู 

           
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ  82  20,372,181  1,669,671     1  16,697 
คา้งชาํระ 1 งวด  42  13,709,636  1,037,563  1  10,376 
คา้งชาํระ 2 – 3 งวด  20  5,239,594  604,672  2  12,093 
คา้งชาํระ 4 – 6 งวด  4  783,538  45,407  20  9,081 
คา้งชาํระ 7 – 12 งวด  4  1,708,081  1,687,679  50  843,840 
คา้งชาํระเกนิ 12 งวด  4  1,225,021  1,219,244  100  1,219,244 

รวม  156  43,038,051  6,264,236    2,111,331 
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บรษิทัและบรษิทัยอ่ยตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตามแนวปฏบิตัขิองสมาคมเช่าซือ้ไทย โดยจะมอีตัราค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สูญที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาค้างชําระของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อคงเหลือหกัด้วยดอกผลเช่าซื้อรอตดับญัชีและ
หลกัประกนั(ถ้าม)ี ซึ่งหลกัประกนัคํานวณมูลค่าประมาณรอ้ยละ 15 - 75 ของราคาเงนิสดของสนิทรพัย ์ณ วนัที่ทํา
สญัญา โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบถงึโอกาส ในการไดร้บัชําระคนืจากลูกหน้ีและจากการขายหลกัประกนั อย่างไรก็
ตาม นโยบายการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูดงักล่าวขา้งตน้ ไมเ่ป็นไปตามวธิปีฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการตัง้ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสญูสาํหรบัธุรกจิสนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบรโิภค (Consumer Finance) ซึง่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีโดย
ความเหน็ชอบของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เน่ืองจากบรษิทัและบรษิทัย่อยได้
ประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูโดยพจิารณาสถานะ และ ความสามารถในการชาํระหน้ีของลกูหน้ี สถติ ิประสบการณ์ 
และขอ้มูลความเสยีหายซึ่งผู้บรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเชื่อมัน่ว่าบรษิทัได้ตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
เพยีงพอแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 การบนัทกึคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยถอืปฏบิตัิ
มจีาํนวนตํ่ากวา่จาํนวนทีค่าํนวณตามวธิกีารทีก่ําหนดโดยสภาวชิาชพี เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 6.85 ลา้นบาท และ 
2.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สว่นของบรษิทั : 3.97 ลา้นบาท และ 1.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

9. เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมเีงนิฝากประจาํจาํนวน 1.65 ลา้นบาท (2555 : 1.36 ลา้นบาท) เป็นเงนิฝากทีใ่ช้
เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัต่อธนาคารเพื่อวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละหนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกใหใ้นนามของบรษิทั บรษิทั
ยอ่ยมเีงนิฝากประจําจํานวน 1 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิกองทุนในการประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัตามที่
กาํหนดในพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ.2535 เงนิฝากน้ีมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.50 – 2.13 ต่อปี  

 
10. เงนิลงทุนในลกูหน้ี 
 

เงนิลงทุนในลูกหน้ี เป็นเงนิลงทุนซึ่งบรษิทัและบรษิทัย่อยรบัซื้อลดลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงนิและบรษิทั
ให้บริการสนิเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพื่อดําเนินการติดตามเรยีกเก็บหน้ี ซึ่งตามสญัญาซื้อลดลูกหน้ีด้อยคุณภาพ
ดงักลา่ว บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมม่สีทิธไิลเ่บีย้จากผูข้ายหน้ีในกรณีทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ด ้เงนิลงทุน
ในลูกหน้ีดงักล่าว แสดงในราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธจิากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในลูกหน้ีเมื่อพบว่า ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัเมื่อคํานวณคดิลด
เป็นมลูคา่ปจัจุบนัตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัช ี
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูร้ายไดจ้ากเงนิลงทุนในลกูหน้ี ตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ(อตัราผลตอบแทนในการเกบ็หน้ีที่
คาดวา่จะไดร้บั) คณูกบัยอดเงนิลงทุนในลูกหน้ีคงเหลอื หากเงนิสดทีเ่กบ็ไดจ้รงิสงูกวา่รายไดท้ีค่าํนวณได ้สว่นทีเ่หลอื
จะนําไปตดัจาํหน่ายมลูคา่เงนิลงทุนในลกูหน้ีแต่ละงวด ในกรณีทีเ่งนิลงทุนในลกูหน้ีถูกตดัจาํหน่ายหมดแลว้ บรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยจะรบัรูก้ระแสเงนิสดรบัทีไ่ดจ้ากการเกบ็หน้ีดงักลา่วเป็นรายไดท้ัง้จาํนวน  
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะเกบ็ไดใ้นอนาคตสาํหรบัเงนิลงทุนในลูกหน้ี ตามคุณภาพ 
ชนิด และอายุของหน้ี และอา้งองิกบัสถติกิารเกบ็หน้ีในอดตีทัง้หมด โดยยอดรวมของประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าด
วา่จะเกบ็ไดใ้นอนาคตของทัง้โครงการจะตอ้งไมเ่กนิกวา่การประมาณการกระแสเงนิสดทีผู่บ้รหิารไดค้าดคะเนไวต้ัง้แต่
ประมลูซือ้โครงการมา โดยคาดวา่จะเรยีกเกบ็หน้ีไดใ้นระยะเวลา 4 – 5 ปี  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงนิลงทุนในลกูหน้ีคงเหลอืแยกตามกลุม่ลกูหน้ีได ้ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2556  2555 
 จาํนวนสญัญา  จาํนวนเงนิ  จาํนวนสญัญา  จาํนวนเงนิ 
        

ลกูหน้ีเชา่ซือ้ 493,155  458,821,145  249,044  208,677,136 
ลกูหน้ีสนิเชื่อสว่นบุคคล 918,508  273,993,294  857,740  340,417,916 
    รวม 1,411,663  732,814,439  1,106,784  549,095,052 
หกั : คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู   (8,905,620)    (1,279,213) 
     สทุธ ิ   723,908,819    547,815,839 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555 
 จาํนวนสญัญา  จาํนวนเงนิ  จาํนวนสญัญา  จาํนวนเงนิ 
        

ลกูหน้ีเชา่ซือ้ 489,960  414,762,546  249,044  208,677,136 
ลกูหน้ีสนิเชื่อสว่นบุคคล 918,478  273,707,425  857,740  340,417,916 
    รวม 1,408,438  688,469,971  1,106,784  549,095,052 
หกั : คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู   (8,905,620)    (1,279,213) 
     สทุธ ิ   679,564,351    547,815,839 

 
ในระหวา่งปี มรีายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในลกูหน้ีดงัต่อไปน้ี 

 
   (หน่วย : บาท)
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 549,095,052  549,095,052 
บวก : ซือ้เงนิลงทุนเพิม่ 439,226,351  394,067,066 
หกั : สดัสว่นทีล่ดลงจากการรบัชาํระเงนิระหวา่งปี (255,506,964)  (254,692,147) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 732,814,439  688,469,971 

 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยคาดว่าจะไดร้บัชําระเงนิภายใน 1 ปี ในสว่นของเงนิลงทุนในลกูหน้ีประมาณ 351.93 ลา้นบาท 
(สว่นของบรษิทั 350.21 ลา้นบาท)  
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11. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 

     (หน่วย : บาท) 

     งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    
ทุนชาํระแลว้ 

 สดัสว่นเงนิลงทุน 
(รอ้ยละ) 

  
ราคาทุน 

 ประเภทกจิการ  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เจ เอม็ ท ีพลสั 
จาํกดั 

 
ใหบ้รกิารตดิตามหน้ีสนิ  

และสนิเชือ่ลสิซิง่ 

  
 

50,000,000 

  
 

50,000,000 

  
 

99.99 

  
 

99.99 

  
 

49,999,970 

  
 

49,999,970 
 หกั: คา่เผือ่การดอ้ยคา่           (10,600,000)     - 

             39,399,970  49,999,970 

บรษิทั เจเอม็ท ีอนิชวัรนัซ ์    
โบรกเกอร ์จาํกดั 

ใหบ้รกิารนายหน้า
ประกนัภยั 

  
2,000,000 

  
   - 

  
99.99 

  
   - 

  
1,999,960 

  
   - 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์       
เจ จาํกดั 

บรหิารจดัการหน้ีสนิ 
 25,000,000  

 
   -  99.99  

 
   -  24,999,970  

 
   - 

รวม           66,399,900  49,999,970 

 
12. เครือ่งตกแต่งสาํนกังานและอุปกรณ์  
 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2555  เพิม่ขึน้  ลดลง  2556 
ราคาทุน        

เครือ่งตกแต่งสาํนกังาน 377,488  1,217,526           -  1,595,014 
อุปกรณ์สาํนกังาน 31,667,890  11,656,677  8,057,612  35,266,955 

ยานพาหนะ 5,807,603  2,675,000           -  8,482,603 
เครือ่งมอื 10,128           -           -  10,128 
รวม 37,863,109  15,549,203  8,057,612  45,354,700 

        
หกั : คา่เสือ่มราคาสะสม         

เครือ่งตกแต่งสาํนกังาน 10,138  161,760           -  171,898 
อุปกรณ์สาํนกังาน 21,613,278  5,058,431  8,006,601  18,665,108 
ยานพาหนะ 2,794,270  1,140,615           -  3,934,885 
เครือ่งมอื 7,210  625           -  7,835 
รวม 24,424,896  6,361,431  8,006,601  22,779,726 

        

เครือ่งตกแต่งสาํนกังานและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 13,438,213      22,574,974 
        

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 3,293,869      6,361,431 
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     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2555  เพิม่ขึน้  ลดลง  2556 
ราคาทุน        

เครือ่งตกแต่งสาํนกังาน 377,488  1,217,525           -  1,595,013 
อุปกรณ์สาํนกังาน 31,559,294  11,656,677  8,055,592  35,160,379 

ยานพาหนะ 4,688,332  2,675,000           -  7,363,332 
เครือ่งมอื 10,128           -           -  10,128 
รวม 36,635,242  15,549,202  8,055,592  44,128,852 

        
หกั : คา่เสือ่มราคาสะสม         

เครือ่งตกแต่งสาํนกังาน 10,138  161,760           -  171,898 
อุปกรณ์สาํนกังาน 21,591,568  5,023,199  8,006,098  18,608,669 
ยานพาหนะ 2,679,357  916,761           -  3,596,118 

เครือ่งมอื 7,210  625           -  7,835 
รวม 24,288,273  6,102,345  8,006,098  22,384,520 

        
เครือ่งตกแต่งสาํนกังานและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 12,346,969      21,744,332 
        
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 3,157,245      6,102,345 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัมเีครื่องตกแต่งสาํนักงานและอุปกรณ์จํานวนหน่ึงซึ่งตดัค่าเสื่อมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักล่าวมจีาํนวนประมาณ 12.48 ลา้นบาท 
และ 19.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
  

13. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2555  เพิม่ขึน้  ลดลง  2556 
       

ราคาทุน 18,577,666  7,581,511  9,298,207  16,860,970 
หกั : คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 12,748,464  2,781,190  9,298,202  6,231,452 

สทุธ ิ 5,829,202      10,629,518 
        

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 887,356      2,781,190 
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2555  เพิม่ขึน้  ลดลง  2556 
       

ราคาทุน 18,558,166  7,551,510  9,298,207  16,811,469 
หกั : คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 12,746,436  2,777,076  9,298,202  6,225,310 

สทุธ ิ 5,811,730      10,586,159 
        

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 885,329      2,777,076 
 
14. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัมตีัว๋แลกเงนิและตัว๋สญัญาใชเ้งนิจาํนวน 192.34 ลา้นบาท และ 84 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ซึง่มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.28 – 3.60 ต่อปี และ 3.85 – 4.40 ต่อปี ตามลาํดบั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชจีาํนวนรวม 7 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยการจาํนําเงนิ
ฝากประจาํของบรษิทั ในระหวา่งปี 2556 และ 2555 ดอกเบีย้เงนิเบกิเกนิบญัชมีอีตัรารอ้ยละ 7.38 – 7.75 ต่อปี  

 
15. หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ   

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2556  2555 

ยอดคงเหลอืตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ :     
    ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  74,121  127,065 
    ครบกาํหนดชาํระเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี                 -  74,121 
รวม  74,121  201,186 
หกั : สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        (74,121)  (127,065) 
ยอดคงเหลอืสว่นทีค่รบกาํหนดชาํระเกนิหน่ึงปี                    -     74,121 

 
บรษิทัไดท้าํสญัญาเชา่ทางการเงนิอุปกรณ์เพือ่ใชใ้นการดาํเนินกจิการ โดยมรีะยะเวลาผอ่นชาํระ 48 เดอืน 
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16. คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 
        

คา่นายหน้าคา้งจา่ย 5,209,243  5,953,641  5,186,644  5,934,566 
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดคีา้งจ่าย 1,969,663  1,379,413  1,969,663  1,379,413 
คา่บรกิารสิง่พมิพค์า้งจา่ย 1,084,672  588,401  1,066,243  588,150 
คา่บรกิารไปรษณียค์า้งจา่ย 945,132  479,277  945,132  479,277 
คา่อุปกรณ์และเครือ่งใชส้าํนกังานคา้งจา่ย 323,934  420,909  323,934  420,909 
อื่นๆ 3,064,206  4,620,482  2,716,706  3,935,099 

รวม 12,596,850  13,442,123  12,208,322  12,737,414 
 
17. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 
        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม  2,071,466  1,873,668   1,983,240  1,873,668 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน        

ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 275,488      186,348   256,402  173,921 
ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 100,095        64,130   95,633  60,865 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาตรป์ระกนัภยั 

     
        - 

    
(52,680) 

     
        - 

  
(59,174) 

     โอนพนกังานไปบรษิทัยอ่ย         -          -          -  (66,040) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2,447,049  2,071,466  2,335,275  1,983,240 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมผีลกําไรหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลง
อตัราการขึน้เงนิเดอืนและอื่นๆ เป็นจํานวน 0.05 ลา้นบาท ซึ่งบรษิทัไดร้บัรูผ้ลกําไรเป็นส่วนหน่ึงของกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นทัง้จาํนวนแลว้ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
กําไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) เกดิจากการ
เปลีย่นแปลงอตัราการขึน้เงนิเดอืนและค่าแรงและอื่นๆ ในการคาํนวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานแสดงไว้
ภายใตส้ว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
ประมาณการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัภายใตข้อ้สมมตฐิานทีส่าํคญัของบรษิทั ใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 4.27 ต่อปี และ
อายเุกษยีณ 55 ปี  
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18. ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม                 

และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556          

.          
2555 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
   

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3,447,586 955,415 

 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย)  

 
1 มกราคม 

2556 
งบกาํไร
ขาดทุน 

สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2556 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี:      
จากคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีจากการ
ใหเ้ชา่ซือ้ 302,925 896,483             - 1,199,408 

จากคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของเงนิลงทุนใน
ลกูหน้ี 255,842 1,525,281             - 1,781,123 

จากสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 396,648 70,407         - 467,055 

รวม 955,415 2,492,171             - 3,447,586 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย)  

 
1 มกราคม 

2555 
งบกาํไร
ขาดทุน 

สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2555 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี :      

จากคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีจากการ
ใหเ้ชา่ซือ้ 4,421 298,504             - 302,925 

จากคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของเงนิลงทุนใน
ลกูหน้ี 272,180 (16,338)             - 255,842 

จากสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 374,734 33,749 (11,835) 396,648 

รวม 651,335 315,915 (11,835) 955,415 

 
ภาษเีงนิได ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2556 2555 2556 2555 

     
กาํไรทางบญัชก่ีอนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 79,471,181 135,970,496 77,325,499 138,777,383 
ผลกระทบของรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
    ทีไ่มส่ามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษไีด ้ (47,390,346) (25,141,568) (42,897,749) (25,141,568) 
ขาดทุนทางภาษขีองบรษิทัยอ่ย 2,346,915 2,806,887       -               -  
กาํไรเพือ่คาํนวณภาษ ี 34,427,750 113,635,815 34,427,750 113,635,815 
อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 20 23 20 23 
ภาษีเงินได้ปัจจบุนัทีร่บัรูใ้นกาํไร       
หรือขาดทุน 6,885,550 26,136,237 6,885,550 26,136,237 

     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก     
การเปลีย่นแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (2,492,171) (315,915) (2,492,171) (315,915) 

รวม 4,393,379 25,820,332 4,393,379 25,820,322 

     
ภาษีเงินได้ทีร่บัรู้ในกาํไรขาดทนุ 
เบด็เสรจ็อืน่            - (11,835)           - (11,835) 

จากกาํไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั          -           52,679          -             59,173 

รวม              -           40,844              -           47,338 
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19. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อย และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีขึน้ภายใต้การ
อนุมตัจิากกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญตักิองทุนสํารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ่งพนักงานและบรษิทัต้องจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเท่าๆ กนัในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนพนักงาน พนักงานจะไดร้บัเงนิทีจ่่ายสมทบของตนเองและ
ส่วนของบรษิทัในกรณีที่ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทั กองทุนสํารองเลี้ยงชพีน้ีบรหิารงานโดย
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จาํกดั  
 
ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้่ายสมทบกองทุนฯ เป็นจาํนวนเงนิ 0.5 
ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 
20. รายการธุรกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บรษิทัมรีายการธุรกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารถอืหุน้และ/หรอืกรรมการและการบรหิารรว่มกนั) 
รายการธุรกจิดงักลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขและเกณฑท์ีต่กลงรว่มกนัระหวา่งบรษิทัและบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่เกณฑท์ีใ่ชอ้าจ
แตกต่างจากเกณฑท์ีใ่ชก้บักจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
ในระหว่างไตรมาส 3 บรษิทัใหญ่มกีารเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิาร ดงันัน้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จํากดั           
จงึถอืวา่ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทัแลว้ 
 
รายการบญัชกีบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่ป็นสาระสาํคญั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มี
ดงัน้ี 

 
        (หน่วย : บาท) 
    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

รายการธุรกจิกบับุคคล    สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  นโยบายการกาํหนดราคา  2556  2555  2556  2555 
           
รายไดต้ดิตามหน้ีสนิ           
บรษิทัใหญ่  ราคาตลาด  28,233  70,113  28,233  70,113 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  ราคาตลาด  6,676,736  22,791,798  6,676,736  22,791,798 
บรษิทัยอ่ย  ราคาตลาด          -          -  244,019  30,561 

     รวม  6,704,969  22,861,911  6,948,988  22,892,472 
           
คา่บรกิารรบัสง่เอกสาร               
  บรษิทัใหญ่  ราคาตลาด  54,975  131,815  54,975  131,815 

           
คา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารงาน 

          

  บรษิทัใหญ่  270,000 บาทต่อเดอืน (ม.ค. – 
เม.ย 2555) 

  
        - 

  
1,129,548 

  
        - 

  
1,129,548 
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        (หน่วย : บาท) 
    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

รายการธุรกจิกบับุคคล    สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  นโยบายการกาํหนดราคา  2556  2555  2556  2555 
           
คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็           
  บรษิทัใหญ่  ราคาตลาด          -  404,031          -  404,031 
บรษิทัยอ่ย  อตัราทีต่กลงรว่มกนั          -          -          -  14,470 
  รวม          -  404,031          -  418,501 
           

คา่เชา่ยานพาหนะ           
  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  อตัราทีต่กลงรว่มกนั  264,558  276,060  264,558  276,060 
           

คา่ใชจ้า่ยตดิตามหน้ี           
  บรษิทัยอ่ย  อตัราทีต่กลงรว่มกนั          -          -  245,047  130,093 

           

คา่สวสัดกิารพนกังาน           
  บรษิทัใหญ่  ตามขอ้ตกลงของผูข้าย       77,590          -  77,590          - 
           

คา่สง่เสรมิการขาย           
  บรษิทัใหญ่  ตามขอ้ตกลงของผูข้าย          -  124,500          -  124,500 
           

คา่เชา่อาคารสาํนกังาน
และบรกิาร 

          

  บรษิทัใหญ่  ราคาตลาด  15,662,285  3,746,781  14,798,141  3,530,745 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ราคาตลาด  663,418          -  663,418          - 

    16,325,703  3,746,781  15,461,559  3,530,745 
           

คา่เลีย้งสงัสรรคพ์นกังาน           
 บรษิทัใหญ่  อตัราทีต่กลงรว่มกนั  578,906  428,012  578,906  428,012 
           

ซือ้ทรพัยส์นิ           
บรษิทัใหญ่  ผูข้ายเป็นผูก้าํหนด  707,866          -  707,866          - 

           

จา่ยเงนิปนัผล           
  บรษิทัใหญ่  พจิารณาจากกาํไร  60,749,946  68,249,916  60,749,946  68,249,916 

           

ดอกเบีย้รบั           
  บรษิทัยอ่ย  อตัราทีต่กลงรว่มกนั          -          -  833,408  1,036,897 

           

ดอกเบีย้จา่ย           
  บรษิทัใหญ่  อตัราทีต่กลงรว่มกนั          -  2,231,515          -  2,154,753 
บรษิทัยอ่ย  อตัราทีต่กลงรว่มกนั          -          -  79,401          - 

            -  2,231,515  79,401  2,154,753 
       
       

        (หน่วย : บาท) 

85



 32

    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
    2556  2555  2556  2555 

       
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั         
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  8,595,424  6,935,025  8,595,424  6,935,025 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  136,269  86,011  136,269  86,011 
        รวม  8,731,693  7,021,036  8,731,693  7,021,036 

 
ยอดคงเหลอืระหวา่งบรษิทักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีส่าํคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 

ลกูหน้ีการคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์จาํกดั (มหาชน)          -  3,274,855          -  3,274,855 
     

ลกูหน้ีอื่น – บรษิทัใหญ่        
บรษิทั เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน)  720,427  291,378  707,847  291,378 

      
ลกูหน้ีอื่น – บรษิทัยอ่ย        
บรษิทั เจ เอม็ ท ีพลสั จาํกดั         -          -  20,700          - 
        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ – บรษิทัยอ่ย        

บรษิทั เจ เอม็ ท ีพลสั จาํกดั         -          -  10,500,000          - 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัยเ์จ จาํกดั          -          -  25,000,000  23,500,000 

รวม         -          -  35,500,000  23,500,000 
        
ลกูหน้ีเงนิมดัจาํการเชา่ – บรษิทัใหญ่        
   บรษิทั เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) 1,100,504          -  1,028,492          - 

        
เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัยอ่ย        

   บรษิทั เจ เอม็ ท ีพลสั จาํกดั         -          -  80,440  66,040 

        
ลกูหน้ีเงนิมดัจาํการเชา่ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั        
   บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จาํกดั 592,903          -  592,903          - 
 
 
 
การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย มดีงัน้ี 
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 (หน่วย : บาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 
บวก : กูย้มืระหวา่งงวด 

 23,500,000 
25,000,000 

หกั : จา่ยคนืในระหวา่งปี  (13,000,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  35,500,000 

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย มกีาํหนดจา่ยชาํระคนืเมือ่ทวงถาม และมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.00 - 4.30 ต่อปี 
 
การเปลีย่นแปลงของบญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย มดีงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556              - 
บวก : กูย้มืระหวา่งปี  17,000,000 
หกั : จา่ยคนืระหวา่งปี  (17,000,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556             - 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย มกีาํหนดจา่ยชาํระคนืเมือ่ทวงถาม และมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.48 ต่อปี 
 

21. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 
       
เงนิเดอืน คา่แรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 127,536,715  110,054,131  126,256,967  107,800,315 
คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามหน้ี 47,909,612  50,901,607  47,949,114  51,017,401 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน -  -  10,600,000  - 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 9,142,620  4,181,225  8,879,421  4,042,573 
คา่เชา่จา่ย 16,033,164  11,805,119  15,169,020  11,589,083 
คา่สาธารณูปโภค 10,617,085  8,785,328  10,613,067  8,741,114 
คา่ใชจ้า่ยทางกฎหมาย 16,147,031  20,495,682  12,315,376  20,495,682 
คา่ไปรษณยี ์ 8,024,736  8,795,298  8,016,740  8,794,365 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 4,391,243  4,269,143  7,902,423  4,200,623 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน -  1,129,548  -  1,129,548 
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 22,005,584  2,143,099  12,108,820  2,007,539 
คา่ซ่อมแซม และบาํรงุรกัษา 655,895  664,987  643,665  660,723 

 
 
 
 
 
 
22. ทุนเรอืนหุน้ 
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ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2555 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัจากเดมิหุน้ละ 100 บาท 
เป็นหุน้ละ 1 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากจาํนวน 120 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิม่จํานวน 180,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั และผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักลา่วกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2555 และ
เรยีกชาํระเตม็มลูคา่หุน้ 225 ลา้นบาทแลว้ (แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 225,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 
 

23. สาํรองตามกฏหมาย 
 

ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษิทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของ
กาํไรสทุธทุิกคราวทีป่ระกาศจ่ายเงนิปนัผลจนกวา่สาํรองดงักล่าวมจีาํนวนเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรอง
ตามกฎหมายน้ีจะนําไปจา่ยเงนิปนัผลไมไ่ด ้

 
24. การจดัสรรกาํไรสทุธ ิ
 

รายละเอยีดของเงนิปนัผลทีป่ระกาศและเงนิปนัผลจา่ยของบรษิทัในระหวา่งปี 2556 และ 2555 มดีงัต่อไปน้ี 
 

  หุน้ทีม่สีทิธไิดร้บั เงนิปนัผล  
 อนุมตัโิดย เงนิปนัผล ต่อหุน้ เงนิปนัผลจา่ย 
  (หุน้) (บาท) (ลา้นบาท) 

1. เงนิปนัผลระหวา่งกาล ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 300,000,000 0.12 36.00 
    วนัที ่8 สงิหาคม 2556    
     
2. เงนิปนัผลงวดสดุทา้ย

ประจาํปี 
ทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 

วนัที ่10 เมษายน 2556 
   300,000,000 0.15 45.00 

     
3. เงนิปนัผลระหวา่งกาล ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั   225,000,000 0.17 38.25 
 วนัที ่9 สงิหาคม 2555    
     
4. เงนิปนัผลงวดสดุทา้ย

ประจาํปี 
ทีป่ระชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 

วนัที ่12 เมษายน 2555 
      1,200,000  25.00  30.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
25. ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน 
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ขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิในงบการเงนิรวมของบรษิทัสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 มดีงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
 ธุรกจิตดิตาม  ธุรกจิบรหิาร  ธุรกจิสนิเชือ่  

อืน่ๆ 
 รายการ  

รวม  เรง่รดัหน้ี  หน้ีดอ้ยคุณภาพ  เชา่ซือ้รถ   ตดับญัช ี  
            
รายไดจ้ากการบรกิาร            
    ลกูคา้ภายนอก 97,326,083  255,113,570  9,781,591  112,854             -  362,334,098 
รายไดจ้ากการบรกิาร            
    บรษิทัยอ่ย 489,065             -          -        -  (489,065)          - 
ตน้ทุนบรกิาร (78,764,437)  (115,113,277)  (2,216,697)        -  489,065  (195,605,346) 
กาํไรขัน้ตน้ 19,050,711  140,000,293  7,564,894  112,854             -  166,728,752 
            
รายไดอ้ืน่           713,205 
ดอกเบีย้รบั           74,668 
ตน้ทุนทางการเงนิ           (3,856,553) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดั   
    จาํหน่าย   

           
(9,142,620) 

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู          -  (7,626,407)  (14,379,177)           -           -  (22,005,584) 
            
กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้           79,471,181 
            
ลกูหน้ีการคา้ 11,246,318             -             -             -              -  11,246,318 
เงนิลงทุนในลกูหน้ี        
     - สทุธ ิ

      
         - 

  
723,908,819 

       
          - 

       
           - 

         
            - 

  
723,908,819 

ลกูหน้ีเชา่ซือ้ - สทุธ ิ          -             -  73,109,116             -              -  73,109,116 
เครือ่งตกแต่งสาํนกังาน   

และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 10,250,899 
 

11,493,433 
 

830,642 
        

          - 
        

            - 
  

22,574,974 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์   
     - สทุธ ิ

 
4,974,430 

  
5,543,994 

  
111,093 

        
          - 

        
           - 

  
10,629,517 

สนิทรพัยอ์ืน่ 56,106,395  12,428,286  4,184,808  112,565,940  (112,601,040)  72,684,389 
สนิทรพัยร์วม  82,578,042  753,374,532  78,235,659  112,565,940  (112,601,040)  914,153,133 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงนิรวม 

  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
 ธุรกจิตดิตาม  ธุรกจิบรหิาร  ธุรกจิสนิเชือ่  

อืน่ๆ 
 รายการ  

รวม  เรง่รดัหน้ี  หน้ีดอ้ยคุณภาพ  เชา่ซือ้รถ   ตดับญัช ี  
            
รายไดจ้ากการบรกิาร            
    ลกูคา้ภายนอก 106,159,846  279,895,007  7,682,747        -             -  393,737,601 
รายไดจ้ากการบรกิาร            
    บรษิทัยอ่ย 160,654             -          -        -  (160,654)          - 
ตน้ทุนบรกิาร (68,932,892)  (113,401,035)  (5,111,244)        -  160,654  (187,284,517) 
กาํไรขัน้ตน้ 37,387,608  166,493,972  2,571,503        -             -  206,453,084 
            
รายไดอ้ืน่           752,156 
ดอกเบีย้รบั           24,481 
ตน้ทุนทางการเงนิ           (12,805,844) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดั   
    จาํหน่าย   

           
(4,181,225) 

โอนกลบัคา่เผือ่             
    (คา่เผือ่) หน้ีสงสยั     
    จะสญู 

      
     

     - 

  
 

81,689 

  
 

(2,224,788) 

       
 

       - 

       
          
 - 

  
 

(2,143,099) 
            
กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้           135,970,496 
            
ลกูหน้ีการคา้ 9,073,195             -          -        -             -  9,073,195 
เงนิลงทุนในลกูหน้ี        
     - สทุธ ิ

  
         - 

  
547,815,839 

  
        - 

  
      - 

     
           - 

  
547,815,839 

ลกูหน้ีเชา่ซือ้ - สทุธ ิ          -             -  108,272,636        -             -  108,272,636  
เครือ่งตกแต่งสาํนกังาน   

และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 6,945,170 
 

5,401,799 
 

1,091,244 
 

          - 
 

           - 
  

13,438,213 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์   
     - สทุธ ิ

 
3,191,015 

  
2,481,901 

  
156,286 

     
      - 

     
           - 

  
5,829,202 

สนิทรพัยอ์ืน่ 49,825,822             -  3,748,502  74,521,425  (73,566,010)  54,529,739 
สนิทรพัยร์วม  69,035,202  555,699,539  113,268,668  74,521,425  (73,566,010)  738,958,824 

 
ลกูค้ารายใหญ่  
บรษิทัไมม่ลีกูคา้ภายนอกเป็นลกูคา้รายใหญ่ของบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
26. ภาระผกูพนั 
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ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี  

 
26.1 บรษิทัมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานและสญัญาบรกิาร สญัญาเช่ารถยนต ์และอื่นๆ โดยมคี่าเช่า

และค่าบรกิาร ที่ต้องจ่ายตามสญัญาที่มอียู่ในปจัจุบนั (ยงัไม่รวมค่าเช่าที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารต่อสญัญา) 
ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
26.2 บรษิทัมภีาระผูกพนัจากการที่ธนาคารออกหนังสอืคํ้าประกนัในนามของบรษิทัจํานวน 1.83 ล้านบาท ซึ่ง

เกีย่วเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิของบรษิทั 
 

27. เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 
บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ให้สนิเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ให้บรกิารกนัเป็นปกติทางการค้า บริษัทและบริษัทย่อยมี
นโยบายในการบรหิารความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ โดยมกีารตดิตามการชําระเงนิของลูกหน้ีการคา้อย่างใกลช้ดิ และ
ให้ความสําคญัต่อลูกหน้ีรายที่คา้งชําระนานเกนิกําหนด  บรษิทัและบรษิทัย่อยจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
สาํหรบัลกูหน้ีรายทีค่า้งชาํระและคาดวา่จะเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ด ้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ จํานวนเงนิที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยนสนิทรพัยก์นัในขณะที่ทัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู ้
และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนั วธิกีาร
กําหนดมลูค่ายุตธิรรมขึน้อยู่กบัลกัษณะของเครื่องมอืทางการเงนิ มลูค่ายุตธิรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรอื
กาํหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม  
 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของแต่ละประเภทเครือ่งมอืทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มี
ดงัน้ี 
- สนิทรพัยท์างการเงนิ แสดงในมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสนิทางการเงนิ ราคาตามบญัชมีมีูลค่าใกล้เคยีงกบัราคายุตธิรรม เน่ืองจากหน้ีสนิดงักล่าวจะครบกําหนดใน

ระยะเวลาอนัใกล ้
 
 
 
 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

ปี  บาท 
   

ไมเ่กนิหน่ึงปี  11,073,400 
เกนิหน่ึงปีแต่ไมเ่กนิหา้ปี  2,239,190 

รวม  13,312,590 
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บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิและเงนิกู้ยมืระยะสัน้ซึ่งมคีวามเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทั ตามรายละเอยีดดงัน้ี : 
 
 (หน่วย : ลา้นบาท)
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

  มอีตัรา 
ดอกเบีย้ลอยตวั 

 มอีตัรา 
ดอกเบีย้คงที ่

  
ไมม่ดีอกเบีย้ 

  
รวม 

สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงิน 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด    
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

  
4 
- 

192 

  
- 
3 
- 

  
16 

- 
- 

  
20 
3 

192 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท)
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

  มอีตัรา 
ดอกเบีย้ลอยตวั 

 มอีตัรา 
ดอกเบีย้คงที ่

  
ไมม่ดีอกเบีย้ 

  
รวม 

สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงิน 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด    
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

  
1 
- 

84 

  
- 
1 
- 

  
14 

- 
- 

  
15 
1 

84 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท)
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

  มอีตัรา 
ดอกเบีย้ลอยตวั 

 มอีตัรา 
ดอกเบีย้คงที ่

  
ไมม่ดีอกเบีย้ 

  
รวม 

สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงิน 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด    
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

  
3 
- 

192 

  
- 
2 
- 

  
7 
- 
- 

  
10 
2 

192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท)
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 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

  มอีตัรา 
ดอกเบีย้ลอยตวั 

 มอีตัรา 
ดอกเบีย้คงที ่

  
ไมม่ดีอกเบีย้ 

  
รวม 

สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงิน 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด    
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

  
1 
- 

84 

  
- 
1 
- 

  
11 

- 
- 

  
12 
1 

84 
 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที่และวนัทีค่รบกําหนดของเครื่องมอืทางการเงนิ นับจากวนัสิน้ปี  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงัน้ี : 
 

 

 
บรษิทัมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากรายการดงักลา่วขา้งตน้ 

 
28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัิ
จ่ายเงนิปนัผลจากกําไรสุทธหิลงัหกัภาษ ีจากผลประกอบการของปี 2556 สาํหรบัหุน้สามญัจาํนวน 300,000,000 หุน้ ในอตัรา
หุน้ละ 0.19 บาท ทัง้น้ีบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท คงเหลอืทีต่อ้งจา่ยเงนิปนัผลในอตัรา
หุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 21.00 ลา้นบาท 

 
29. การอนุมตังิบการเงนิ 
 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการของบรษิทัแลว้ เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 

(หน่วย : ลา้นบาท)
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  
 เมือ่ทวงถาม  1 - 6 เดอืน  6 - 12 เดอืน  รวม  อตัราดอกเบีย้ 

สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงิน 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 
- 
- 

  
2 

192 

 
1 
- 

  
3 

192 

  
0.50% - 2.13% 
3.28% - 4.40% 

(หน่วย : ลา้นบาท)
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  
 เมือ่ทวงถาม  1 - 6 เดอืน  6 - 12 เดอืน  รวม  อตัราดอกเบีย้ 

สินทรพัย/์หน้ีสินทางการเงิน 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 
- 
- 

  
1 

84 

 
- 
- 

  
1 

84 

  
0.50% - 2.13% 
3.85% - 4.40% 
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