สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
สารสนเทศแจ้ งการให้ สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
15 สิงหาคม 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับปรุงนโยบายการลงทุนเพื่อบริ หารสภาพคล่องเกี่ยวกับวงเงินลงทุน เพื่อให้ มีการนํา
เงินสดไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ คาดว่าบริ ษัทฯ จะมีสภาพคล่องส่วนเกินเพิ่มขึ ้นจากการ
ดําเนินงานและจากการเพิ่มทุน IPO ในช่วงที่ยงั ไม่มีแผนการใช้ เงินตามวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
โดยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 และวันที่ 21 มีนาคม 2562 บริ ษัทฯ มีการให้ เงินกู้ยืมระยะสัน้ ไม่มีการเก็บดอกเบี ้ย
และลงบัญชีเป็ นเงินทดรองจ่ายแก่บริ ษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“ACAP”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริ หาร ได้ มีมติให้ บริ ษัทฯ นําเงินไปลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N) ของ ACAP อีก
จํานวน 5 ฉบับ
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริ ษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและจัดทํารายงาน
การเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังมิได้ ดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน
ดังนันที
้ ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 โดยกรรมการที่มีส่วน
ได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ จึงได้ มีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การให้ สตั ยาบันในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลเกี่ยวโยงกันเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ สตั ยาบันในรายการ
ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) สารสนเทศตามบัญชี 1

1. วัน/ เดือน/ ปี ที่ทาํ รายการ
บริ ษัทฯ ได้ ให้ เงินกู้ยืมระยะสันแก่
้ ACAP แต่ไม่ได้ มีการเก็บดอกเบี ้ย และลงบัญชีเป็ นเงินทดรองจ่ายเมื่อวันที่ 7
และ 21 มีนาคม 2562 จํานวน 2 รายการ เป็ นจํานวนเงิน 70.00 ล้ านบาท และ 10.00 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ มีการ
เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยย้ อนหลังร้ อยละ 2.00 ต่อปี

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 1

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2562 ได้ มีมติให้ บริ ษัทฯ นําเงิน
ไปลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะสัน้ (Promissory Note: P/N) (“ตัว๋ P/N”) ของ ACAP เนื่องจากเห็นว่าให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่า
การฝากเงินในธนาคาร มีสภาพคล่องสูง และมีความปลอดภัย โดยจะต้ องไม่กระทบต่อแผนการใช้ เงินเพิ่มทุนที่ได้ นําเสนอใน
หนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ มีการลงทุนในตัว๋ P/N ของ ACAP อายุภายใน 60 วัน หรื อเมื่อทวงถามที่อตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ
2.00 ต่อปี ตังแต่
้ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 จํานวน 5 รายการ รวมเป็ นจํานวนเงิน 259.00 ล้ านบาท
รวมเป็ นรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ACAP รวมทังสิ
้ ้น 7 รายการ และสามารถสรุ ปการลงทุนแต่ละ
ช่วงเวลาได้ ดงั นี ้
รายการที่
วันที่ทํารายการ

1

2

3

4

5

6

7

7 มี.ค. 62

21 มี.ค. 62

22 มี.ค. 62

1 เม.ย. 62

2 เม.ย. 62

9 เม.ย. 62

9 พ.ค. 62

รวม

เงินทดรองจ่าย1/

ประเภทรายการ
จํานวนเงิน

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

70.00

10.00

100.00

22.00

100.00

7.00

30.00

339.00

0.081/

0.0041/

0.05

0.15

0.952/

0.02

0.232/

1.49

รวม (ล้ านบาท)

70.08

10.00

100.05

22.15

100.95

7.02

30.23

340.49

รวมระยะเวลาลงทุน

22 วัน

7 วัน

10 วัน

121 วัน

174 วัน

59 วัน

137 วัน

วันที่ได้ รับชําระคืนเงิน

29 มี.ค. 62

28 มี.ค. 62

1 เม.ย. 62

31 ก.ค. 62

23 ก.ย. 622/

7 มิ.ย. 62

23 ก.ย. 622/

ชําระแล้ ว

ชําระแล้ ว

ชําระแล้ ว

ชําระแล้ ว

(ล้ านบาท)
ดอกเบี ้ย
(ล้ านบาท)

ต้ น

ชําระแล้ ว

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิให้ เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี
2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิให้ เรี ยกคืนตัว๋ P/N จาก ACAP (รายการที่ 5 และ 7) คืนภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ ก้ ู : บริษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “GSC”)
ผู้ก้ ู

: บริษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“ACAP”)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างกัน : ACAP เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 64.00 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแล้ วและมีกรรมการร่วมกัน

3. ความสัมพันธ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
3.1.1. ความสัมพันธ์ และลักษณะขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ณ วันที่
คณะกรรมการบริหารอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการ (7 มี.ค. – 9 พ.ค. 2562)

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
บุคคลที่เกี่ยวโยง ณ วันที่เข้ าทํารายการ
ลําดับ

7, 21 และ 22

1 และ 2

9 เม.ย.

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์

จํานวนหุ้น

สัดส่วนการ

มี.ค.62

เม.ย.62

และ 9 พ.ค. 62

กับ GSC

กับ ACAP

ที่ถือใน

ถือหุ้นใน

รายการที่ 1, 2

รายการที่ 4

รายการที่ 6 และ

GSC(หุ้น)

GSC (ร้ อยละ)

และ 3

และ 5

7

1

ACAP

ผถห. ใหญ่ในสัดส่วน

-

159,999,860

64.00

3,881,350

1.55

ร้ อยละ 64.00
2

น.ส.สุกญ
ั ญา สุขเจริ ญไกรศรี

กรรมการ/ประธาน

กรรมการ/ประธาน

กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร/ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร/ผถห. ใหญ่ใน
สัดส่วนร้ อยละ 14.72

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

3
4

นายเฉลิมไชย

-

-

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

40

0.00

อดีตกรรมการ

อดีตกรรมการ

20

0.00

กรรมการ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่

-

-

-

-

163,881,270

65.55

ศิรินพวงศ์1/
5

-

-

นายอดิศยั
วาริ นทร์ ศิริกลุ 2/

6

สายงานบัญชีและการเงิน

นายอนุชยั วิทย์นลากรณ์

กรรมการ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่
สายงานปฏิบตั ิการ

รวม
หมายเหตุ:“- “ คือ ช่วงที่ยงั มิได้ มีการแต่งตังกรรมการ
้
แทนกรรมการที่ลาออก

1/ นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของ ACAP และบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และ 27 มีนาคม 2562 ตามลําดับ

เนื่องจากเกษี ยณอายุและทํากิจการส่วนตัว
2/ นายอดิศยั วาริ นทร์ ศิริกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

3.1.2. ความสัมพันธ์ และลักษณะขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัท มีมติเพื่ออนุมัตเิ พื่อขอสัตยาบันในการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน(17ก.ค. 2562)
ลําดับ
1

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ACAP

ความสัมพันธ์กบั GSC

ความสัมพันธ์กบั ACAP

ผถห.ใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ

-

จํานวนหุ้นที่ถือใน สัดส่วนการถือหุ้นใน GSC
GSC(หุ้น)

(ร้ อยละ)

159,999,860

64.00

3,881,350

1.55

64.00
2

น.ส.สุกญ
ั ญา สุขเจริ ญไกรศรี

กรรมการ/ประธาน

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/

กรรมการบริ หาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/ผถห. ใหญ่
ในสัดส่วนร้ อยละ 14.72

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 3

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ลําดับ

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์กบั GSC

ความสัมพันธ์กบั ACAP

3

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

4

นายอดิศยั วาริ นทร์ ศิริกลุ

กรรมการ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงาน

จํานวนหุ้นที่ถือใน สัดส่วนการถือหุ้นใน GSC
GSC(หุ้น)

(ร้ อยละ)
40

0.00

-

-

-

-

163,881,250

65.55

บัญชีและการเงิน
5

นายอนุชยั วิทย์นลากรณ์

กรรมการ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงาน
ปฏิบตั ิการ
รวม

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริ ษัทฯ ได้ มีการให้ เงินกู้ยืมระยะสัน้ แต่ไม่ได้ มีการเก็บดอกเบี ย้ และลงบัญชี เป็ นเงินทดรองจ่ายให้ แก่ ACAP
จํานวน 2 รายการ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการเรี ยกเก็บดอกเบี ้ยย้ อนหลังที่อตั ราร้ อยละ 2.00 ต่อปี เนื่องจากเข้ าข่ายเป็ นการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน และมีการนําเงินสดคงเหลือไปลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะสัน้ (P/N) อายุภายใน 60 วัน หรื อเมื่อทวง
ถามและไม่มีหลักประกันเงินกู้ของ ACAP โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี รวมทังสิ
้ ้น 5 ฉบับ รวมเป็ นรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ACAP รวมทังสิ
้ ้น 7 รายการ
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริ ษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและจัดทํารายงาน
การเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังมิได้ ดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน
ดังนันที
้ ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 จึงได้ มีมติอนุมตั ิเพื่อขอ
สัตยาบันการในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ACAP และจัดให้ มีการนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันในการเข้ าทํารายการดังกล่าว

5. เหตุผลและความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการดําเนินงานและจากการ IPO ดังนันในช่
้ วงที่ยงั ไม่มีแผนการใช้ เงิน
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือชี ช้ วนในช่วงที่ไตรมาสที่ 3/2562 และเพื่อสอดคล้ องตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ให้ มีการนําเงินสดไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดจากสภาพคล่องส่วนเกินคณะ
กรรมการบริหารจึงได้ นําเงินไปลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้ เงินของ ACAP ซึง่ ให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากธนาคารและการลงทุนใน
กองทุนเปิ ดระยะสันที
้ ่บริษัทฯ เคยลงทุน
บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

6. มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาํ หนดมูลค่ ารวมของรายการ
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยสามารถสรุปขนาดรายการได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการที่
วันที่ทํารายการ
ลักษณะรายการ

1

2

3

4

5

6

7

7 มี.ค. 62

21 มี.ค. 62

22 มี.ค. 62

1 เม.ย. 62

2 เม.ย. 62

9 เม.ย. 62

9 พ.ค. 62

รวม

1/

เงินทดรองจ่าย

ตัว๋ P/N

จํานวนเงิน

70.00

10.00

100.00

22.00

100.00

7.00

30.00

339.00

ดอกเบี ้ย

0.08

0.004

0.05

0.15

0.952/

0.02

0.232/

1.49

รวม

70.08

10.00

100.05

22.15

100.95

7.02

30.23

340.49

ขนาดรายการ (%)

30.39%

4.34%

43.39%

9.60%

43.78%

3.05%

13.11%

147.64%

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อนุมตั ิให้ เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี
2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อนุมตั ิให้ เรี ยกคืนตัว๋ P/N จาก ACAP (รายการที่ 5 และ 7) คืนภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

ดังนันจะมี
้
ขนาดรายการรวมเท่ากับ 340.49 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ147.64 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานแล้ วสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 230.62 ล้ านบาท) ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทฯ รายการดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องเปิ ดเผยตามเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึง่ บริ ษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
เข้ าทํารายการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังมิได้ ดําเนินการตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการเข้ าทํารายการไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ จึงมีมติให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ ความเห็นและให้ สตั ยาบันในการเข้ าทํารายการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียและจัดทํารายงานการเปิ ดเผย
สารสนเทศของรายการดังกล่าว

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 5

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

7. แหล่ งที่มาของเงินทุน
เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปของบริษัทฯ จํานวน 98.00 ล้ านบาท และส่วนที่เหลือมา
จากเงินส่วนเกินจากการดําเนินงานซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการที่
วันที่ทํารายการ

1

2

3

4

5

6

7

7 มี.ค. 62

21 มี.ค. 62

22 มี.ค. 62

1 เม.ย. 62

2 เม.ย. 62

9 เม.ย. 62

9 พ.ค. 62

รวม

ลักษณะรายการ

เงินทดรองจ่าย

จํานวนเงิน

ตัว๋ P/N

70.00

10.00

100.00

22.00

100.00

7.00

30.00

339.00

-

-

49.00

22.00

32.00

-

-

32.00

70.00

10.00

51.00

-

68.00

7.00

30.00

98.00

แหล่งเงินทุน
- เงินทุนหมุนเวียน
- เงินจาก IPO

8. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนที่อตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี ซึ่งดีกว่าการบริ หารสภาพคล่องเดิมที่ลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารหรื อกองทุนเปิ ดระยะสันที
้ ่บริษัทฯ เคยลงทุน

9. เงื่อนไขการเข้ าทํารายการ
เนื่องจากการเข้ าทํารายการนี ้เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
ยังมิได้ ดําเนินการตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงต้ องมีมติให้ เสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ พิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันในการเข้ าทํารายการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและ
จัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว

10. การเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เพื่ออนุมตั ิเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 พิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันการในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ACAP และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เพื่อกําหนดเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 มี
กรรมการบริษัทฯ จํานวน 4 ท่าน เป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ดังต่อไปนี ้

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 6

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ลําดับ
1

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
น.ส.สุกญ
ั ญา สุขเจริ ญไกรศรี

ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

ความสัมพันธ์กบั ACAP

กรรมการและประธาน/

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้ถือใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ

กรรมการบริ หาร

14.72 ของจํานวนหุ้นที่เรี ยกชําระแล้ ว

2

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

3

นายอนุชยั วิทย์นลากรณ์

กรรมการ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานปฏิบตั ิการ

4

นายอดิศยั วาริ นทร์ ศิริกลุ

กรรมการ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ทังนี
้ ้กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว

มิได้ ออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อขอสัตยาบันในการให้ ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ ACAP ในครัง้ นี ้

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการ ได้ แก่ นายอิทธิพทั ธ์
แสงสวัสดิกุล นายรณชิต จินะดิษฐ์ นายไพฑูรย์ อรุ ณพันธ์ และนายบริ รักษ์ จิวะวิโรจน์ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย) มี
ความเห็นว่า ณ ขณะที่มีการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในรู ปแบบเงินทดรองจ่าย และตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2562 ที่ได้ มีมติให้ บริ ษัทฯ นําเงินไปลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะสัน้ (P/N) ของ ACAP นัน้ บริ ษัทฯ มิได้
ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน เนื่องจากความเข้ าใจผิดว่าเป็ นเพียงการบริหารสภาพคล่องเท่านัน้
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 บริ ษัทฯ ได้ รับการชําระคืนเงินทดรองจ่ายเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการ
เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยย้ อนหลังร้ อยละ 2.00 ต่อปี ซึง่ จะได้ รับการชําระดอกเบี ้ยทังหมดภายในวั
้
นที่ 19 กรกฎาคม 2562 และบริ ษัทฯ
คาดว่าจะได้ รับคืนตัว๋ P/N ทุกฉบับ ตามที่ ACAP ได้ มีการแจ้ งเป็ นจดหมาย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ภายในวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 โดยบริ ษัทฯ ได้ รับอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าการบริ หารสภาพคล่องแต่เดิมของบริ ษัทฯ ที่นําเงินไปฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ และลงทุนในกองทุนเปิ ดระยะสันแห่
้ งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในขณะนัน้ บริ ษัทฯ มิได้ พิจารณาการ
ลงทุนประเภทอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบที่อาจให้ ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยมีความเสี่ยงที่ใกล้ เคียงหรื อตํ่ากว่าการลงทุนในอดีต
อย่างไรก็ตามการเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและสภาพคล่องของบริ ษัทฯ เพราะบริ ษัทฯ ไม่มี
ภาระเงินกู้ใดๆ โดยเป็ นเพียงการบริ หารสภาพคล่องจากเงินสดส่วนเกินเพื่อรอใช้ ในการลงทุนขยายสาขาและปรับปรุ งพัฒนา
ระบบและอุปกรณ์ในไตรมาสที่ 3/2562 ตามที่ได้ ชี ้แจ้ งไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ แก่ นายอิทธิ
พัทธ์ แสงสวัสดิกลุ นายรณชิต จินะดิษฐ์ นายไพฑูรย์ อรุ ณพันธ์ และนายบริ รักษ์ จิวะวิโรจน์ (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย)
มีความเห็นว่า ณ ขณะที่มีการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน และลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะสัน้ (P/N) ของ ACAP นัน้
บริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนที่อตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.00 ต่อปี ซึ่งดีกว่าการบริ หารสภาพคล่องเดิมที่ลงทุนในเงินฝากธนาคาร
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หรื อกองทุนเปิ ดระยะสันที
้ ่บริ ษัทฯ เคยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะดําเนินการปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามประกาศรายการเกี่ยว
โยงกัน เนื่องจากความเข้ าใจผิดว่าเป็ นเพียงการบริหารสภาพคล่องเท่านัน้
รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ บริ ษัทฯ
ต้ องดําเนินการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 7 รายการ เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 339 ล้ านบาท ปั จจุบนั ACAP มียอด
้
น
คงค้ างตัว๋ สัญญาใช้ เงินกับบริ ษัทฯ อีกจํานวน 130 ล้ านบาท โดยคณะกรรมการมีมติให้ เรี ยกคืนตัว๋ สัญญาใช้ เงินทังหมดคื
ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562
เมื่อได้ พิจารณาถึงเหตุผล ความเสี่ยงและประโยชน์แล้ ว จึงมีมติเห็นว่าการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็ น
้
าหนดวันที่ 23 กันยายน
รายการที่สมเหตุสมผลและไม่สง่ ผลกระทบกับบริษัทฯ ซึง่ หากบริษัทฯ ได้ รับคืนเงินครบทังหมดตามกํ
2562 ก็จะไม่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี ้อีก โดยมีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อขอ
สัตยาบันในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 11.
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษัททุกท่านมี
ความเห็นสอดคล้ องกับมติคณะกรรมการบริ ษัทข้ างต้ นและไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมี ความเห็นที่แตกต่างจากมติ
คณะกรรมการดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบที่เข้ าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้ แก่ นายรณชิต จินะดิษฐ์ นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์
และนายบริรักษ์ จิวะวิโรจน์
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากในอดีตบริ ษัทฯ มิได้ ดําเนินการให้ ถูกต้ องตามประกาศรายการเกี่ ยวโยงดังกล่าว ดังนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ เน้ นยํา้ เพิ่มเติมให้ บริ ษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของ
สํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดในลักษณะนี ใ้ นอนาคตอีก โดยเน้ นยํา้ ถึงการอนุมัติ
รายการเกี่ยวโยงต้ องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิออกเสียง มิใช่ผ่านเพียงที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารเหมือนในอดี ตและรวมถึงหากมีข นาดรายการที่ เข้ า เกณฑ์ ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ก็ต้อ ง
ดําเนินการให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทุกท่านมี
ความเห็นสอดคล้ องกับมติคณะกรรมการบริษัทข้ างต้ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้ าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้ แก่ นายรณชิต
จินะดิษฐ์ นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ และนายบริ รักษ์ จิวะวิโรจน์ มีความเห็นเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้ อา่ นรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ ว ดังนี ้
1. เนื่องจากธุรกรรมการบริ หารการเงินต่างๆ ตามรายงานของบริ ษัทที่ปรึ กษาการเงินอิสระ ได้ เกิดขึ ้นก่อนวันที่ 18
มิถนุ ายน 2562 ซึ่งเป็ นวันที่กรรมการตรวจสอบชุดนี ้ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ยกเว้ นนาย
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บริ รักษ์ จิวะวิโรจน์ ซึง่ รับตําแหน่งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการประชุม จึง
ได้ ทราบว่าคณะกรรมการของบริ ษัท ได้ ดําเนินการคลี่คลายกรณีดงั กล่าว โดยมีการเรี ยกคืนหนี ้ระยะสันและเงิ
้
นลงทุนในตัว๋
สัญญาใช้ เงินมาตามลําดับ และเห็นว่าการเข้ ามาร่ วมเป็ นกรรมการของ GSC จึงเป็ นเรื่ องพึงจะพิจารณาหาทางแก้ ไขและ
ป้องกันไม่ให้ มีการปฏิบตั ิที่ตา่ งกับกฎเกณฑ์เช่นเดิมอีก
2. เห็ น ด้ ว ยกับ คณะกรรมการบริ ห ารที่ จ ะให้ มี ก ารแก้ ไขรายการธุ ร กรรมต่ า งๆ ให้ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการได้ ร่วมกันดําเนินการดังนี ้
2.1 มีมติให้ เรี ยกคืนเงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่ให้ แก่บริษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (ACAP) ซึง่ มียอดคงเหลือ
จํานวน 130.0 ล้ านบาท คืนภายในกําหนดวันที่ 23 กันยายน 2562
2.2 มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอสัตยาบันในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบมีเป้าหมายที่จะเข้ ามาเสริ มสร้ างการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ หารให้
สามารถสร้ างผลประกอบการให้ มีความก้ าวหน้ าให้ ผลประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างยัง่ ยืนและมีธรรมาภิบาล ถึงแม้ จะได้ รับ
การแต่งตังเข้
้ ามาในระหว่างที่กิจการยังมีภาระที่ต้องแก้ ไขแนวทางการดําเนินงานให้ อยู่ในกรอบระเบียบที่อาจยังไม่ค้ นุ เคย
ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
ที่ผ่านมา จึงเห็นว่าจากการแก้ ไขโดยมาตรการที่ได้ ให้ ความเห็นไว้ ในครัง้ นี ้ เชื่อว่าคณะกรรมการบริ หารจะตระหนักถึงบทบาท
ของการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถปฏิบตั ิตามแนวนโยบายตามที่ได้ ให้ คํามัน่ ไว้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ อย่าง
ดีตอ่ ไป
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(2) สารสนเทศตามบัญชี 2
ข้ อมูลบริษัท โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
1. ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรื อ “GSC”) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2547 ภายใต้
ชื่อ “บริษัท เอแคป เซอร์ วิสเซส จํากัด” ด้ วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ านบาท โดยบริษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
(“ACAP”) เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและให้ เช่าอุปกรณ์และเครื่ องใช้ สํานักงานแก่กลุม่ บริษัทในเครื อ
ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจศูนย์บริการข้ อมูล และธุรกิจติดตามและทวงถามหนี ้ โดยรับโอนพนักงาน
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจศูนย์บริ การข้ อมูลมาจากบริษัท แคปปิ ตอล โอเค จํากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจให้ บริ การสินเชื่อส่วน
บุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค ภายใต้ แบรนด์ “Capital OK”
บริษัทฯ ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุ
จดทะเบียน 125.00 ล้ านบาท และทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว 80.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 160.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทําให้ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว 125.00 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 250.00 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ธุ ร กิ จ ศูน ย์ บ ริ ก ารข้ อ มูล และธุ ร กิ จ ติ ด ตามและทวงถามหนี ้
ดังต่อไปนี ้
1) ธุรกิจศูนย์ บริการข้ อมูล
ให้ บริการศูนย์บริการข้ อมูล โดยจะให้ บริการรับสายเรี ยกเข้ าแทนผู้วา่ จ้ างเพื่อรับเรื่ องต่างๆ เช่น การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้ าและบริ การ การให้ คําปรึกษาด้ านเทคนิคและแก้ ปัญหา และการรับคําติชมหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น และให้ บริการโทร
ออกไปยังกลุม่ เป้าหมายของผู้ว่าจ้ าง เช่น การสํารวจข้ อมูลทางโทรศัพท์ และการโทรแจ้ งสิทธิพิเศษต่างๆ เป็ นต้ น เพื่อลดภาระ
การทํางานของผู้วา่ จ้ าง ทังนี
้ ้ บริษัทฯ มีการให้ บริการ 2 รูปแบบ ได้ แก่ (1) การให้ บริการ ณ สํานักงานของบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเจ้ าหน้ าที่เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมถึงการจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง และ (2) การ
ให้ บริการจัดหาเจ้ าหน้ าที่ไปปฏิบตั ิงานที่สํานักงานของผู้วา่ จ้ าง โดยบริษัทฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเจ้ าหน้ าที่เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่เท่านัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานธุรการ โดยผู้วา่ จ้ างจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรี ยม
สถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 10

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
2) ธุรกิจติดตามและทวงถามหนี ้
ให้ บริ การติดตามและทวงถามหนี ้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 14 ปี ซึ่งสามารถติดตามลูกหนี ้ได้ ทกุ ประเภทใน
ทุกภาคธุรกิจ โดยจะอยู่ในรู ปแบบทางโทรศัพท์ การส่งจดหมาย และการส่งข้ อความ SMS ซึ่งทําให้ สามารถเข้ าถึงลูกหนี ้ได้
อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ และช่วยให้ ผ้ วู ่าจ้ างสามารถลดโอกาสที่จะเกิดหนี ท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing
Loan) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ สามารถจัดหาทีมงานที่มีประสบการณ์เพื่อให้ บริ การติดตามหนี ้ภาคสนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การติดตามหนี ้ และเป็ นการให้ บริการอย่างครบวงจร
2.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2.2 โครงสร้ างรายได้
ในปี 2559 – 2561 รายได้ ของบริษัทฯแยกตามลักษณะธุรกิจ ได้ ดงั นี ้
2559

รายการ

ล้ านบาท

ธุรกิจศูนย์บริ การข้ อมูล
ธุรกิจติดตามและทวงถามหนี ้
รายได้ จากการให้ บริการ

สัดส่วน

ล้ านบาท

2561
สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

104.69

77.18%

108.25

71.29%

102.34

65.91%

30.69

22.62%

43.28

28.50%

51.55

33.20%

135.38

99.80%

151.53

99.79%

153.89

99.10%

0.28

0.20%

0.32

0.21%

1.39

0.90%

135.66

100.00%

151.85

100.00%

155.28

100.00%

รายได้ อื่น
รายได้ รวม

2560

ที่มา: รายงานประจําปี 2561 ของบริ ษัทฯ

3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทฯ
3.1 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริ ษัทฯ 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 23 สิงหาคม
2562 มีดงั นี ้
ลําดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1

บริ ษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2

นายนิธาน ปิ ยะรัฐ

3

กลุม่ เกสร์ ชยั มงคล
นายณัฐปภัสร์ เกสร์ ชยั มงคล

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

159,999,860

64.00%

9,166,200

3.67%

5,899,600

2.36%

หน้ าที่ 11

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ลําดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น (หุ้น)

นางสาวณิชชานัทธิ์ เกสร์ ชยั มงคล

5,417,000

2.17%

11,316,600

4.53%

นายวิทยา ติระกุล

5,247,100

2.10%

นายเสนี ติระกุล

5,199,100

2.08%

10,446,200

4.18%

รวม
4

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

กลุม่ ติระกุล

รวม
5

นางวาสนา นิรันดร์ กลุ

4,000,000

1.60%

6

นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริ ญไกรศรี

3,881,350

1.55%

7

นายสมเกียรติ กวางทอง

3,448,100

1.38%

8

นายประเสริ ฐ แซ่อึ ้ง

1,496,800

0.60%

9

นางกรรณิกา เสงี่ยมดํารงกุล

1,412,400

0.56%

10

นายบดินทร์ เยาว์ดํา

1,275,000

0.51%

43,557,490

17.42%

250,000,000

100.00

ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯและบริ ษัทฯ

หมายเหตุ : การแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้างต้ นเป็ นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีนามสกุลเดียวกันโดยอาจไม่ใช่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทาง
สายโลหิตและมิได้ เป็ นการแสดงว่าบุคคลใดในกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทําร่ วมกัน หรื อมีการออกเสียงไป
ในทางเดียวกัน (concert party) แต่อย่างใด

3.2 ความสัมพันธ์ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันณ วันที่เข้ ารายการ
บุคคลที่เกี่ยวโยง ณ วันที่เข้ าทํารายการ
ลําดับที่

1.

7, 21 และ 22

1 และ 2

9 เม.ย. และ 9

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์

จํานวนหุ้น

สัดส่วนการ

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

กับ GSC

กับ ACAP

ที่ถือใน

ถือหุ้นใน

รายการที่ 1, 2

รายการที่ 4

รายการที่ 6

GSC (หุ้น)

GSC (ร้ อยละ)

และ 3

และ 5

และ 7

ACAP

ผถห.ใหญ่ในสัดส่วน

-

159,999,860

64.00

3,881,350

1.55

ร้ อยละ 64.00
2.

น.ส.สุกญ
ั ญา สุขเจริ ญไกรศรี

กรรมการ/ประธาน

กรรมการ/ประธาน

กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร/ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร/ผถห. ใหญ่

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 12

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
บุคคลที่เกี่ยวโยง ณ วันที่เข้ าทํารายการ
ลําดับที่

7, 21 และ 22

1 และ 2

9 เม.ย. และ 9

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์

จํานวนหุ้น

สัดส่วนการ

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

กับ GSC

กับ ACAP

ที่ถือใน

ถือหุ้นใน

ในสัดส่วนร้ อยละ 14.72
นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

3.
4.

นายเฉลิมไชย

-

-

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

40

0.00

อดีตกรรมการ

อดีตกรรมการ

20

0.00

กรรมการ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่

-

-

-

-

163,881,270

65.55

ศิรินพวงศ์1/
5.

-

-

นายอดิศยั
วาริ นทร์ ศิริกลุ 2/

6.

สายงานบัญชีและการเงิน

นายอนุชยั วิทย์นลากรณ์

กรรมการ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่
สายงานปฏิบตั ิการ

รวม
หมายเหตุ: * ข้ อมูลจากบริ ษัทฯ และ ACAP
“- “ คือ ช่วงที่ยงั มิได้ มีการแต่งตังกรรมการ
้
แทนกรรมการที่ลาออก

1/ นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของ ACAP และบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และ 27 มีนาคม 2562 ตามลําดับ
เนื่องจากเกษียณอายุและทํากิจการส่วนตัว
2/ นายอดิศยั วาริ นทร์ ศิริกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ข้ อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

1

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

2

นางสาวสุดาภรณ์ กลิน่ แก้ ว

กรรมการผู้จดั การ

3

นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริ ญไกรศรี

กรรมการ

4

นายอดิศยั วาริ นทร์ ศิริกลุ

กรรมการ

5

นายอิทธิพทั ธ์ แสงสวัสดิกลุ

กรรมการ

6

นายอนุชยั วิทย์นลากรณ์

กรรมการ

7

นายรณชิต จินะดิษฐ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

9

นายบริ รักษ์ จิวะวิโรจน์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

10

นายอนุชยั วิทย์นลากรณ์

เลขานุการบริ ษัท

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษัทฯ

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 13

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

3.4 คณะผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

1

นางสาวสุดาภรณ์ กลิ่นแก้ ว

กรรมการผู้จดั การ

2

นางสาวอุดมพร เอี่ยมจ้ อย

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

3

นางสาวเมตตา โพธิ์กิ่ง

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานปฏิบตั ิการและบริการลูกค้ า

4

นายธัญพิสิษฐ์ ทรัพย์รอด

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

นางสาวณิชาภา ทองตัด

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานทรัพยากรบุคคล

6

นางสาวรุ่งทิพย์ ใครนํ ้า

ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี

ที่มา : บริ ษัทฯ

4. สรุ ปรายการสําคัญในงบการเงิน
4.1 งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

2559

2560

2561

30 มิถนุ ายน 2562

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบสอบทาน)

ล้ านบาท

สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1.04

1.91%

5.36

5.19%

2.60

2.54%

4.06

1.61%

เงินลงทุนระยะสัน้

3.01

5.51%

43.28

41.85%

52.29

51.20%

203.77

80.77%

-

0.00%

2.19

2.12%

0.44

0.43%

0.42

0.17%

ลูกหนี ้ค่าบริ การ -สุทธิ

27.91

51.11%

30.75

29.73%

32.51

31.83%

28.25

11.20%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9.35

17.13%

9.97

9.64%

4.79

4.69%

3.47

1.38%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

41.32

75.66%

91.56

88.52%

92.63

90.71%

239.98

95.12%

10.41

19.07%

9.34

9.03%

7.15

7.00%

6.86

2.72%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

0.99

1.81%

1.22

1.18%

0.73

0.71%

1.87

0.74%

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้

0.29

0.54%

0.39

0.38%

0.29

0.29%

0.29

0.12%

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

1.46

2.66%

0.78

0.75%

0.88

0.86%

1.11

0.44%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

0.14

0.26%

0.14

0.14%

0.44

0.43%

2.18

0.87%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

13.29

24.34%

11.87

11.48%

9.49

9.29%

12.32

4.88%

รวมสินทรัพย์

54.61

100.00%

103.43

100.00%

102.12

100.00%

252.30

100.00%

ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 14

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

งบแสดงฐานะการเงิน

2559

2560

2561

30 มิถนุ ายน 2562

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบสอบทาน)

ล้ านบาท

สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

0.54

0.99%

0.34

0.33%

0.01

0.01%

0.06

0.02%

0.57

1.04%

0.60

0.58%

0.47

0.46%

0.16

0.06%

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

2.35

4.30%

3.47

3.36%

8.24

8.07%

5.32

2.11%

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

2.92

5.35%

4.76

4.60%

4.99

4.89%

4.53

1.80%

รวมหนี ้สินหมุนเวียน

6.38

11.68%

9.17

8.87%

13.71

13.42%

10.06

3.99%

หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

1.07

1.96%

0.47

0.46%

-

0.00%

-

0.00%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1.10

2.01%

2.29

2.21%

2.99

2.93%

4.21

1.67%

รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน

2.17

3.96%

2.76

2.67%

2.99

2.93%

4.21

1.67%

รวมหนี ้สิน

8.54

15.65%

11.93

11.54%

16.69

16.35%

14.27

5.65%

ทุนจดทะเบียน

60.00

109.87%

80.00

77.35%

125.00

122.41%

125.00

49.54%

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

60.00

109.87%

80.00

77.35%

80.00

78.34%

125.00

49.54%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

102.49

40.62%

0.10

0.18%

0.10

0.10%

0.80

0.78%

1.26

0.50%

(14.03) (25.70%)

11.39

11.02%

4.63

4.53%

9.28

3.68%

ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
กําไร (ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของเจ้ าของ

46.07

84.35%

91.49

88.46%

85.42

83.65%

238.03

94.35%

รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

54.61

100.00%

103.43

100.00%

102.12

100.00%

252.30

100.00%
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4.2 งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2559

2560

2561

30 มิถนุ ายน 2562

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบสอบทาน)

ล้ านบาท

สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

ล้ านบาท

สัดส่วน

รายได้
รายได้ จากการให้ บริ การ

135.38

99.80%

151.53

99.79%

153.89

99.10%

75.08

97.81%

รายได้ อื่น

0.28

0.20%

0.32

0.21%

1.39

0.90%

1.68

2.19%

รวมรายได้

135.66

100.00%

151.85

100.00%

155.28

100.00%

76.76

100.00%

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย

(87.83) (64.75%)

(97.96) (64.51%)

(103.25) (66.49%)

(49.65) (64.69%)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(21.45) (15.82%)

(21.30) (14.02%)

(33.21) (21.38%)

(16.85) (21.95%)

ต้ นทุนทางการเงิน

(0.20)

รวมค่าใช้ จ่าย

(0.15%)

(0.08)

(109.49) (80.71%)

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้

(0.05%)

(0.04)

(119.33) (78.58%)

(0.03%)

(0.01)

(136.50) (87.90%)

(0.01%)

(66.51) (86.65%)

26.17

19.29%

32.52

21.42%

18.78

12.10%

10.25

13.35%

รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษี เงินได้

-

0.00%

(6.36)

(4.19%)

(4.85)

(3.13%)

(0.96)

(1.25%)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

26.17

19.29%

26.16

17.23%

13.93

8.97%

9.29

12.10%

4.3 งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

2559

2560

2561

30 มิถนุ ายน 2562

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบสอบทาน)

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

13.58

27.91

27.18

11.50

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(3.27)

(42.95)

(9.30)

(153.21)

(13.20)

19.36

(20.64)

143.17

(2.89)

4.32

(2.77)

1.46

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

3.94

1.04

5.36

2.60

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

1.04

5.36

2.60

4.06

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

4.4 อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

2559

2560

2561

30 มิถนุ ายน 2562

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบตรวจสอบ)

(งบสอบทาน)

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

6.48

9.98

6.76

23.85

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

5.01

8.89

6.41

23.93

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.13

3.59

2.38

0.97

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
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หน่วย

2559

2560

2561

30 มิถนุ ายน 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

เท่า

(งบตรวจสอบ)
6.00

(งบตรวจสอบ)
5.16

(งบตรวจสอบ)
4.86

(งบสอบทาน)
2.44

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย

วัน

60.04

69.8

74.05

74.90

เท่า

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

วัน

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

อัตราหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

เท่า

43.77

42.13

37.07

10.94

ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย

วัน

8.22

8.54

9.71

16.69

อัตรากําไรขันต้
้ น

%

34.69%

35.28%

32.61%

33.12%

อัตรากําไรสุทธิ

%

18.35%

17.23%

8.97%

12.10%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

75.47%

38.03%

15.75%

5.75%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

51.07%

33.10%

13.55%

5.24%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

244.98%

298.11%

205.62%

135.49%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

2.78

1.92

1.51

0.43

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.19

0.13

0.20

0.06

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

เท่า

0.91

8.03

18.56

3.91

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

%

-

-

143.59%

43.05%

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

1/

1/

อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

หมายเหตุ: 1/ ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีสนิ ค้ าคงเหลือ

5. คําอธิบายผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
5.1 ผลการดําเนินงาน
5.1.1 รายได้ และต้ นทุนจากการให้ บริการ
ปี 2560 บริ ษัทฯ มีจากรายได้ จากการให้ บริ การจํานวน 151.53 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากธุรกิจศูนย์บริ การ
ข้ อมูลคิดเป็ นร้ อยละ 71.44 ของรายได้ จากการให้ บริ การหรื อเท่ากับจํานวน 108.25 ล้ านบาท โดยเติบโตจากปี 2559 ในอัตรา
ร้ อยละ 3.40 ซึ่งเป็ นการเติบโตจากงานที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้ างรายใหม่เป็ นหลักและรายได้ จากธุรกิจติดตามและทวง
ถามหนี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 28.56 ของรายได้ จากการให้ บริการหรื อเท่ากับจํานวน 43.28 ล้ านบาท โดยเติบโตจากปี 2559 ในอัตรา
ร้ อยละ 41.03 เนื่องจากพนักงานของบริ ษัทฯ มีประสบการณ์ในการติดตามและทวงถามหนี ้ และประกอบกับปริ มาณหนี ้ใน
ระบบที่ปรับตัวสูงขึ ้นทําให้ มีรายได้ จากการเก็บหนี ้ที่มากขึ ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากการให้ บริ การจํานวน 97.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 64.65 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การ โดยมีสดั ส่วนลดลงจากปี 2559 ที่อตั ราร้ อยละ 64.88 ของรายได้ จากการให้ บริ การเนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจัดสรร
พนักงานไปยังงานต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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ปี 2561 บริ ษัทฯ มีจากรายได้ จากการให้ บริ การจํานวน 153.89 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากธุรกิจศูนย์บริ การ
ข้ อมูลคิดเป็ นร้ อยละ 66.50 ของรายได้ จากการให้ บริ การหรื อเท่ากับจํานวน 102.34 ล้ านบาท โดยลดลงจากปี 2560 ในอัตรา
ร้ อยละ 5.46 เนื่องจากผู้วา่ จ้ างบางรายไม่ได้ ตอ่ สัญญากับบริษัทฯ รวมถึงปริมาณงานเดิมปรับตัวลดลงเล็กน้ อย และรายได้ จาก
ธุรกิจติดตามและทวงถามหนี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 33.50 ของรายได้ จากการให้ บริ การหรื อเท่ากับจํานวน 51.55 ล้ านบาทโดยเติบโต
จากปี 2560 ในอัตราร้ อยละ 19.11 เนื่องจากพนักงานของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการติดตามและทวงถามหนี ้ และประกอบ
กับปริมาณหนี ้ในระบบที่ปรับตัวสูงขึ ้นทําให้ มีรายได้ จากการเก็บหนี ้ที่มากขึ ้น
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากการให้ บริ การจํานวน 103.25 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 67.09 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การ โดยมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ที่อตั ราร้ อยละ 64.65 ของรายได้ จากการให้ บริ การเนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจ่าย
โบนัสสําหรับผลประกอบการในงวดปี

2561 เพิ่มเติมจากแต่เดิมมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในรู ปแบบของค่า

แรงจูงใจ (Incentive) เพียงอย่างเดียว
งวด 6 เดือนปี 2562 บริ ษัทฯ มีจากรายได้ จากการให้ บริ การจํานวน 75.08 ล้ านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดี ยวกันปี
2561 จํานวน 1.53 ล้ านบาทหรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 2.04 เนื่องจากธุรกิจศูนย์บริ การข้ อมูลมีปริ มาณงานที่ปรับตัวลดลงจาก
งวดเดียวกันปี 2561 ถึงร้ อยละ 26.82 อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ยังคงมีธุรกิจติดตามและทวงถามหนี ้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันปี 2561 ถึงร้ อยละ 52.16
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนจากการให้ บริ การจํานวน 49.65 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 66.13 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การ โดยมีสดั ส่วนลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561 ที่อตั ราร้ อยละ 68.70 ของรายได้ จากการให้ บริ การเนื่องจากการลดลง
ของต้ นทุนเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่าแรงจูงใจ (Incentive) และเงินเดือนที่ลดลง
5.1.2 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2560 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 21.30 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.05 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การโดยมีสดั ส่วนลดลงจากปี 2559 ที่อตั ราร้ อยละ 15.84 ของรายได้ จากการให้ บริ การเนื่องจากในอดีต บริ ษัทฯ มีการ
เรี ยกเก็บค่าบริหารจัดการจากการใช้ บคุ ลากรของบริษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“ACAP”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ ซึง่
มีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตาม ภายหลังบริ ษัทฯ มีแผนการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงมีการ
แบ่งแยกพนักงานอย่างชัดเจน และได้ หยุดเรี ยกเก็บค่าบริหารจัดการดังกล่าว
ปี 2561 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 33.21 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21.58 ของรายได้ จากการ
ให้ บริการโดยมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ที่อตั ราร้ อยละ 14.05 ของรายได้ จากการให้ บริ การเนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจ่ายโบนัส
สําหรับผลประกอบการในงวดปี 2561เพิ่มเติม จากแต่เดิมมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในรู ปแบบของค่าแรงจูงใจ
(Incentive) เพียงอย่างเดียวและมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เช่น ค่า
สอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ นต้ น
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งวด 6 เดือนปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริหาร 16.85 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.44 ของรายได้
จากการให้ บริ การโดยมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันปี 2561 ที่อตั ราร้ อยละ 21.58 ของรายได้ จากการให้ บริ การเนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เช่น ค่าสอบบัญชี และค่าที่
ปรึกษาทางการเงิน เป็ นต้ น
5.1.3 ต้ นทุนทางการเงิน
ในระหว่างปี 2559 ถึงงวด 6 เดือนปี 2562 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 0.20 ล้ านบาท 0.08 ล้ านบาท 0.04
ล้ านบาท และ 0.01 ล้ านบาท ตามลําดับ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกเลย โดย
มีเพียงหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเท่านัน้
5.1.4 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปี 2560 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 26.16 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.23 ของรายได้ รวมโดยมีสดั ส่วนลดลง
เล็กน้ อยจากปี 2559 ที่อตั ราร้ อยละ 19.29 ของรายได้ รวม เนื่องจากในปี 2559 มีขาดทุนทางภาษี ยกมา จึงทําให้ ไม่มีค่าใช้ จ่าย
ภาษี เงินได้ ในงวดดังกล่าว
ปี 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 13.93 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.97 ของรายได้ รวมโดยมีสดั ส่วนลดลงจาก
ปี 2560 ที่อตั ราร้ อยละ 17.23 ของรายได้ รวม เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจ่ายโบนัสสําหรับผลประกอบการในงวดปี 2561 เพิ่มเติม
จากแต่เดิมมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในรู ปแบบของค่าแรงจูงใจ (Incentive) เพียงอย่างเดียวและมีค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เช่น ค่าสอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ น
ต้ น
งวด 6 เดือนปี 2562 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 9.29 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.10 ของรายได้ รวมโดยมี
สัดส่วนเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี 2561 ที่อตั ราร้ อยละ 8.97 ของรายได้ รวม เนื่องจากบริ ษัทฯ มีต้นทุนจากการให้ บริ การที่
ลดลงจากการลดลงของต้ นทุนเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่าแรงจูงใจ (Incentive) และโบนัสที่ลดลง
5.2 ฐานะทางการเงิน
5.2.1 สินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 103.43 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน
91.56 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 11.87 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 88.52 และ 11.48 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 48.82 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 89.39 โดยเกิดจากที่
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บริ ษัทฯ นํากําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไปลงทุนระยะสันในกองทุ
้
นรวมที่มีความเสี่ยงตํ่าเพื่อเป็ นการบริ หารเงินสดให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 102.12 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน
92.63 ล้ านบาท และสินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนจํ านวน 9.49 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 90.71 และ 9.29 ของสินทรั พย์ รวม
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 1.31 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.27 เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เป็ นจํานวน 20.00 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 252.30 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน
239.98 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 12.32 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 95.12 และ 4.88 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2561 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 150.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 147.07 ซึ่ง
สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ ได้ รับเงินจาก IPO สุทธิประมาณ 148.00 ล้ านบาท
5.2.2 หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจํานวน 11.93 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนจํานวน 9.17
ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจํานวน 2.76 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.87 และ 2.67 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึ่ง
เมื่อเทียบกับปี 2559 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 3.39 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 39.67 ซึ่งเกิดจากค่าใช้ จ่ายค้ าง
จ่าย และเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวมจํานวน 16.69 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนจํานวน 13.71
ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจํานวน 2.99 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.42 และ 2.93 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึ่ง
้ สค้ าง
เมื่อเทียบกับปี 2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 4.76 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 39.90 เนื่องจากการตังโบนั
จ่ายในงวดปี 2561
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวมจํานวน 14.27 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนจํานวน 10.06
ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจํานวน 4.20 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.99 และ 1.67 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึ่ง
เมื่อเทียบกับปี 2561 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมลดลง 2.43 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 14.54 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลง
ของค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
5.2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 91.49 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 88.46 ของ
สินทรัพย์รวมทังนี
้ ้เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 45.43 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 98.61
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 60.00 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นมาเป็ น 80.00 ล้ านบาท
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ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 85.42 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83.65 ของ

สิน ทรั พ ย์ ร วมทัง้ นี เ้ มื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี ส่ว นของผู้ถือ หุ้นลดลง 6.07 ล้ า นบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 6.64
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 20.00 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ ลดลงเหลือจํานวน
13.93 ล้ านบาท เนื่องจากมีการจ่ายโบนัสสําหรับผลประกอบการในงวดปี 2561 เพิ่มเติม จากแต่เดิมมีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่พนักงานในรู ปแบบของค่าแรงจูงใจ (Incentive) เพียงอย่างเดียวและมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เช่น ค่าสอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ นต้ น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 238.03 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 94.35 ของ
สินทรัพย์รวม ทังนี
้ ้เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 150.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 147.07
ซึง่ สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ ได้ รับเงินจาก IPO สุทธิประมาณ 148.00 ล้ านบาท
5.2.4 สภาพคล่ อง
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ รับ (ใช้ ไป) จากการดําเนินงาน เท่ากับ 13.58
ล้ านบาท, 27.91 ล้ านบาท และ 27.18 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ รับ (ใช้ ไป) จากการดําเนินงาน เท่ากับ 11.50 ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ รับ (ใช้ ไป) จากการลงทุน เท่ากับ (3.27)
ล้ านบาท, (42.95) ล้ านบาท และ (9.30) ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ รับ (ใช้ ไป) จากการลงทุน เท่ากับ (153.21) ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ รับ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ
(13.20) ล้ านบาท, 19.36 ล้ านบาท และ (20.64) ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ รับ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 143.17 ล้ านบาท
ปี 2560 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวดจํานวน 1.04 ล้ านบาท ขณะที่มีกระแสเงินสด
สุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 27.91 ล้ านบาท เงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุนจํานวน (42.95)
ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 19.36 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด เท่ากับ 5.36 ล้ านบาทโดยเงินสดที่ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่มาจากการไปลงทุน
ในกองทุนเปิ ดกับสถาบันการเงินแห่งหนึง่
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ปี 2561 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวดจํานวน 5.36 ล้ านบาท ขณะที่มีกระแสเงินสด
สุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 27.18 ล้ านบาท เงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุนจํานวน (9.30)
ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (20.64) ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด เท่ากับ 2.60 ล้ านบาท
งวด 6 เดือนปี 2562 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวดจํานวน 2.60 ล้ านบาท ขณะที่มี
กระแสเงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 11.50 ล้ านบาท เงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน
จํานวน (153.21) ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 143.17 ล้ านบาท ส่งผลให้
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด เท่ากับ 4.06 ล้ านบาทโดยเงินสดที่ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่
มาจากการไปลงทุนในตัว๋ P/N ของ ACAP (รายการเกี่ยวโยงในครัง้ นี ้)
5.3 อัตราส่ วนสําคัญทางการเงิน
5.3.1 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องปี 2560 จนถึงงวด 6 เดือน ปี 2562เท่ากับ 9.98 เท่า 6.76 เท่า และ 23.85 เท่า
้ สค้ างจ่าย
ตามลําดับ โดยในปี 2561 มีอตั ราส่วนลดลงเล็กน้ อยเนื่องจากบริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้นจากการตังโบนั
อย่างไรก็ตาม งวด 6 เดือน ปี 2562 มีอตั ราส่วนเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้ รับเงินจาก IPO เป็ นจํานวนสุทธิประมาณ 148 ล้ าน
บาท โดยมีการนําเงินคงเหลือไปลงทุนในตัว๋ P/N ของ ACAP (รายการเกี่ยวโยงในครัง้ นี ้)
บริ ษัทฯ มีระยะเก็บหนี ้เฉลี่ยปี 2560 จนถึงงวด 6 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 69.8 วัน 74.05 วัน และ 74.90 วัน สาเหตุ
หลักมาจากระยะเวลาในการเก็บหนี ้ที่นานขึ ้น จากการที่ผ้ วู ่าจ้ างของบริ ษัทฯ ใช้ เวลาในการยืนยันยอดหนี ้ที่นานขึ ้น อย่างไรก็
ตาม ระยะเวลาดังกล่าวยังคงอยู่ในระยะเวลาของธุรกิจปกติ และบริ ษัทฯ มีการติดตามลูกค้ าอยู่เสมอเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถ
ชําระหนี ้ให้ เร็วที่สดุ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ไม่มีสนิ ค้ าคงเหลือ ทําให้ ไม่สามารถคํานวณอัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ และระยะเวลาขาย
เฉลี่ยได้
5.3.2 อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร
บริ ษัทฯ มีอตั รากําไรขันต้
้ นปี 2560 จนถึงงวด 6 เดือน ปี 2562เท่ากับร้ อยละ 35.28 ร้ อยละ 32.61 และร้ อยละ 33.12
ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขันต้
้ นอยู่ในระดับคงที่เนื่องมาจากการบริ หารบุคลากรได้ อย่างรัดกุม ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มีอตั รากําไรสุทธิปี
2560 จนถึงงวด 6 เดือน ปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 17.23 ร้ อยละ 8.97 และร้ อยละ 12.10 ตามลําดับโดยในปี 2561 มีอตั ราส่วนที่
ลดลงอย่างมีนัย เนื่ องจากบริ ษัทฯ มีการจ่ายโบนัสสําหรั บผลประกอบการในงวดดังกล่าวเพิ่มเติม จากแต่เดิมมีการจ่า ย
ค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในรู ปแบบของค่าแรงจูงใจ (Incentive) เพียงอย่างเดียวและมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรี ยม
ตัวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เช่น ค่าสอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ นต้ น
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บริษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2560 จนถึงงวด 6 เดือน ปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 38.03 ร้ อยละ 15.75 และร้ อย
ละ 5.75 ตามลําดับโดยมีสาเหตุลดลงมาจากฐานของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ขึ ้น จากการเพิ่มทุน และจาก IPO
5.3.3 อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
บริ ษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปี 2560 จนถึงงวด 6 เดือน ปี 2562 เท่ากับ ร้ อยละ 33.10 ร้ อยละ 13.55
และร้ อยละ 5.24 ตามลําดับโดยในปี 2561 มีอตั ราส่วนลดลงเนื่องจาก มีการนําผลกําไรจากการดําเนินงานไปลงทุนในกองทุน
ตลาดเงินซึง่ มีผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ จึงทําให้ อตั ราผลตอบแทนโดยรวมลดลง อีก
ทังบริ
้ ษัทฯ ก็มีกําไรสุทธิลดลง และในงวด 6 เดือน ปี 2562 ยังคงมีอตั ราส่วนลดลงเนื่องจากมีสินทรัพย์รวมมากขึ ้นจากเงินที่
ได้ รับจาก IPO ซึง่ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 3/2562
5.3.4 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อผู้ถือหุ้น ปี 2560 จนถึงงวด 6 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 0.13 เท่า 0.20 เท่า และ 0.06 เท่า
ตามลําดับเนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกเลย โดยมีเพียงหนี ้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงินเท่านัน้ และบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันปี 2560 จนถึงงวด 6 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 8.03
เท่า 18.56 เท่า และ 3.91 เท่า ตามลําดับโดยในปี 2561 มีอตั ราส่วนเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการซื ้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติม
6. ภาระหนีส้ นิ
6.1. เงินกู้ยืม
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานสําหรับการเช่าสํานักงานและอุปกรณ์
และสัญญาบริ การอื่น ๆ ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เป็ นจํานวน 9.72 ล้ านบาท โดยได้ นําเงินฝากธนาคารไปคํ ้าประกันจํานวน
0.29 ล้ านบาท

6.2. หุ้นกู้ระยะยาวหนีส้ นิ ประเภทอื่นและหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
-ไม่มี7. ภาวการณ์ ของตลาดและแนวโน้ มของอุตสาหกรรม
ธุรกิจศูนย์บริ การข้ อมูล
ธุรกิจศูนย์บริ การข้ อมูลเป็ นธุรกิจหนึ่งที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ธุรกิจที่ให้ ความสําคัญต่อการบริ การ
ข้ อมูล ได้ แก่ ธนาคารและสถาบันการเงิน ประกันภัย และโทรคมนาคม เป็ นต้ น เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีฐานลูกค้ ากว้ าง ประกอบ
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กับผู้บริ โภคมีความต้ องการข้ อมูลสูง ทังนี
้ ้ สําหรับธุรกิจที่มีฐานลูกค้ าขนาดใหญ่อาจเลือกที่จะติดตังระบบศู
้
นย์บริ การข้ อมูล
ของตนเอง (In-house Contact Center) ส่วนธุรกิจที่มีฐานลูกค้ าขนาดกลางถึงขนาดเล็ก อาจพิจารณาใช้ บริ การศูนย์บริ การ
ข้ อมูล โดยว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญ (Outsource Contact Center Services) ให้ เป็ นผู้ดําเนินการ
ธุรกิจติดตามและทวงถามหนี ้
ธุรกิจติดตามและทวงถามหนี ้เป็ นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจ ปริ มาณหนี ้ในระบบเศรษฐกิจ และอัตราการ
ว่างงาน คือ หากภาวะเศรษฐกิจเติบโตจะส่งผลให้ ปริ มาณหนี ้ในระบบเศรษฐกิจ” สูงขึ ้น ซึ่งย่อมก่อให้ เกิด “ปริ มาณหนี ้ด้ อย
คุณภาพ” ตรงกันข้ ามหากภาวะเศรษฐกิจถดถอยแม้ ว่าจะส่งผลให้ “ปริ มาณหนี ้ในระบบเศรษฐกิจ” ลดลง แต่การที่เศรษฐกิจ
ถดถอยส่งผลกระทบต่อการจ้ างงานทําให้ มีอัตราการว่างงานสูงขึน้ และส่งผลกระทบต่ออัตราการผิดนัดชําระหนี ส้ งู ขึน้ จึง
ก่อให้ เกิด “ปริมาณหนี ้ด้ อยคุณภาพ” ซึง่ จะยังคงอยูใ่ นระบบต่อไป
ภาวการณ์ของตลาดที่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจ
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับมหภาค ทังนี
้ ้ สํานักงานยุทธศาสตร์
และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะขยายตัวร้ อยละ 3.5 ถึง 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จาก (1) การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนยังมีแนวโน้ มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
ตามการปรับตัวดีขึ ้นของฐานรายได้ และการมีงานทําที่มีความชัดเจนมากขึ ้น (2) การเร่งตัวขึ ้นของการลงทุนรวม โดยการลงทุน
ภาครัฐยังมีแนวโน้ มที่จะเร่ งตัวขึ ้นตามความคืบหน้ าของโครงการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานที่สําคัญๆ ที่เข้ าสู่ขนตอนของการ
ั้
ก่อสร้ างมากขึ ้น และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง (3) การปรับตัวดีขึ ้นของภาคการท่องเที่ยว (4)
การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้ าโลกที่สามารถสนับสนุนภาคการส่งออกได้ อย่างต่อเนื่องแม้ จะชะลอตัวลงตาม
ประเทศเศรษฐกิจหลัก (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้ า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึง่ คาดว่าจะเริ่ มส่งผลด้ าน
้ ้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าจะขยายตัวร้ อยละ 4.6 การบริ โภคภาคเอกชน และ
บวกต่อเศรษฐกิจไทยที่ชดั เจนมากขึ ้น ทังนี
การลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 4.2 และร้ อยละ 5.1 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้ อยละ 0.7 ถึง 1.7 และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 5.8 ของ GDP
จากปั จจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจและการคาดการแนวโน้ มเศรษฐกิจในอนาคตย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ บริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อปริ มาณหนี ้ในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจศูนย์บริการข้ อมูล และธุรกิจติดตามและทวงถามหนี ้
8. คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสําคัญ
-ไม่มี-
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9. รายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอย่างมีนยั สําคัญคือเงินลงทุนระยะสันแก่
้ กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ กับ ACAP โดยปั จจุบนั มียอดคงค้ างอีกจํานวน 130 ล้ านบาทซึง่ จะคืนภายใน
สิ ้นเดือนกันยายน 2562 ทังนี
้ ้ เนื่องจากใกล้ ถึงช่วงระยะเวลาที่จะใช้ เงินจาก IPO คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นพ้ องกันว่าและ
้
นที่ 23 กันยายน 2562
ได้ มีมติให้ เรี ยกคืนตัว๋ P/N ทังหมดภายในวั
10. ความเห็นกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินลงทุนหมุนเวียน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับปรุงนโยบายการ
้ ษัทฯ ยังมีเงินสดอีก
ลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องเนื่องจากจะมีเงินจาก IPO ที่เพิ่มขึ ้นสุทธิประมาณ 148 ล้ านบาท รวมทังบริ
จํานวนหนึง่ จากการดําเนินงาน และไม่มีเงินกู้จากสถาบันการเงินเลย
นอกจากนี ้การลงทุนในตัว๋ P/N ของ ACAP ได้ ให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากธนาคาร มีสภาพคล่องสูง และมีความ
ปลอดภัย อย่างไรก็ตามจะต้ องไม่กระทบต่อแผนการใช้ เงินเพิ่มทุนที่ได้ นําเสนอในหนังสือชี ้ชวน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯได้ มี
มติให้ เรี ยกคืนตัว๋ P/N ทังหมดคื
้
นภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
11. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้รับ ผิด ชอบต่อสารสนเทศที่ ป รากฏในเอกสารฉบับ นี ซ้ ึ่ง ได้ จัดทํ า ขึน้ ตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการได้ ใช้ ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอถูกต้ อง
โปร่งใสและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
12. คุณสมบัตขิ องที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการ
12.1. การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัทฯ
-ไม่มี12.2. คํายินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินให้ เผยแพร่ความเห็น
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“Discover”)
12.3. วันที่ให้ ความเห็น
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

บริ ษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 25

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

