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ELCIDACAP024/2564
วันที่ 28 กันยายน 2564
เรื่อง

ชี ้แจงข้ อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ บจ. 258/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่ องขอให้ ชี ้แจงข้ อมูลในงบ
การเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ไ ม่ใ ห้ ข้อ สรุ ป ต่อ งบการเงิ น เนื่ องจากมี ค วามไม่ แน่ นอนที่ มี
สาระสําคัญหลายประการซึ่งอาจเป็ นเหตุที่เกิ ดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถที่จะดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
ดังนัน้ เพื่อให้ นัก ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลอย่ างครบถ้ วนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน บริ ษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ ป จํ ากัด
(มหาชน) (“บริ ษัทฯ“) จึงขอชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. การประกอบธุรกิจหลักของบริษัท
1.1 วันที่บริษัทและบริษัทย่ อยแต่ ละแห่ งเริ่ มหยุดการให้ สินเชื่อใหม่ และกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของแต่
ละบริษัทตัง้ แต่ การหยุดให้ สนิ เชื่อชั่วคราวจนถึงปั จจุบัน
จากข้ อมูลในงบการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2563 ระบุว่าการ
ประกอบธุรกิ จหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ แก่ การให้ บริ การให้ สินเชื่อแก่ลูกค้ ารายใหญ่และรายย่อย และการรับซื ้อสิทธิ เรี ยกร้ อง
(Factoring) สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี ้
ชื่อบริษัท

สัดส่ วน
การถือหุ้น

จํานวนพนักงาน
ณ 31 ธค. 63 (คน)

ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ
211/
ให้ สนิ เชื่อ
บริษัท เอแคป คอนซัลติ ้ง จํากัด
99.99%
การสนับสนุนการดําเนินงานด้ าน Cash Monitoring กฎหมาย
(“ACON”)
(อยู่ระหว่างชําระบัญชี)
บริษัท แคปปิ ตอล โอเค จํากัด
99.99%
6
สินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค
(“CAPOK”)
บริษัท โอเค แคช จํากัด
99.99%
สินเชื่อภาคธุรกิจ
(“OK CASH”)
1/
ประกอบด้ วย ผู้บริ หารและพนักงานระดับหัวหน้ าส่วนขึ ้นไป 10 คน และพนักงานสนับสนุนอื่น ๆ 11 คน

โดยบริ ษัทฯ ไม่มีการปล่อยสินเชื่อเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ลกู ค้ ารายใหม่ ตั ้งแต่ปี 2563 และในงวด 6 เดือนปี 2564 ตามงบการเงิน
รวมกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่มีรายได้ หลักจากการดําเนินงาน และไม่มีการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีลกู หนี ้เงินให้
กู้ยืมจํานวน 2,533 ล้ านบาท ซึง่ ผิดนัดชําระหนี ้ทั ้งจํานวน ขณะที่มีหนี ้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชําระจํานวน 2,477 ล้ านบาท นอกจากนี ้บริ ษัทฯ
ยังอยู่ระหว่างกระบวนการขอฟื น้ ฟูกิจการ โดยศาลมีคําสัง่ เลื่อนการไต่สวนคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการจากเดือนกันยายน 2564 เป็ น
เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2565
คําตอบ 1.1
บริษัทฯ ขอชี ้แจงข้ อมูลการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริษัทย่อย โดยอธิบายแยกเป็ นรายบริษัท ดังนี ้
ชื่อบริษัท

การให้ สินเชื่อใหม่ ครัง้ ล่ าสุด

บริ ษัทฯ

ให้ สินเชื่อล่าสุด สิ ้นสุดอายุวงเงินธันวาคม 2563

CAPOK

ปั จจุบนั ยังมียอดสินเชื่อคงค้ าง

OK CASH

ให้ สินเชื่อล่าสุด สิ ้นสุดอายุวงเงินกันยายน 2562

กิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจที่ยังดําเนินการอยู่
ตัง้ แต่ การหยุดให้ สนิ เชื่อชั่วคราว
- การติดตามหนี ้
- การฟ้องเรียกหนี ้และบังคับคดี
- การยึดทรัพย์
- การขายทรัพย์ที่ยดึ เข้ ามา
- การหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อดําเนินกิจการต่อเนื่อง
- การติดตามหนี ้
- การฟ้องเรียกหนี ้และบังคับคดี
- การพิจารณาสินเชื่อรายย่อย
- การติดตามหนี ้
- การฟ้องเรียกหนี ้และบังคับคดี
- การยึดทรัพย์

1.2 ภายหลังจากที่บริษัทและบริษัทย่ อยหยุดการให้ สนิ เชื่อใหม่ บริษัทฯ มีกิจกรรมการดําเนินการกับลูกหนีเ้ งินให้
สินเชื่อเดิมอย่ างไร รวมทัง้ สถานะปั จจุบันของสินเชื่อดังกล่ าว ดังนี ้
คําตอบ 1.2
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามขั ้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้ ลกู หนี ้ชําระหนี ้และบังคับหลักประกัน โดยสถานะลูกหนี ้ทั ้งหมด
นั ้นประกอบด้ วยลูกหนี ้ที่อยู่ในขันตอนการขายทอดตลาด
้
โดยกรมบังคับคดี และลูกหนี ้ที่อยู่ในระหว่างการดําเนินคดีในชันศาล
้
ซึง่
บริ ษัทฯ จะสามารถกลับมารับรู้ รายได้ ภายหลังจากศาลมีคําพิพากษาและสิ ้นสุดการบังคับคดี มีการขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็ น
หลักประกันออกไป

1.3 กิจกรรมการประกอบธุ รกิจของแต่ ละบริ ษัทในปั จจุบันที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ าก่ อให้ เกิดรายได้ หลัก
อย่ างชัดเจน
คําตอบ 1.3
ชื่อบริษัท
บริษัทฯ

CAPOK
OK CASH

CIMAGE

กิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้
- การติดตามหนี ้ บังคับหลักประกัน และการขายสินทรัพย์รอการขาย
- วางแผนให้ สิ น เชื่ อ ผู้ป ระกอบกิ จ การในธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลายขึ น้ เช่ น บริ ก ารทางการแพทย์
อุตสาหกรรมอาหารและยา
- วางแผนและเจรจาหาแหล่งเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อใหม่ สร้ างรายได้ และกําไร
- วางแผนงานการซื ้อบัญชีลูกหนีจ้ ากสถาบันการเงินอื่น เพื่อติดตามทวงถามเก็บเงินสามารถ
สร้ างรายได้ และทํากําไร
วางแผนปล่อยสินเชื่อบุคคลให้ กลุ่มพนักงานบริษัทต่างๆ
วางแผนงานให้ สินเชื่อ โครงการ (Project Finance) กับลูกค้ าที่มีค่คู ้ าเป็ นภาครัฐโดยใช้ สญ
ั ญากับรัฐ
ฯ เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักประกัน เช่น การเป็ นผู้จดั ซื ้อ-จัดจ้ างงานจากภาครัฐ , การขายสินค้ า/บริ การ/
ให้ เช่าเครื่ องมือแพทย์กบั รพ.รัฐบาล เป็ นต้ น
กิจกรรมทางธุรกิจที่จะสร้ างรายได้ ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายและให้ เช่า อาคารสํานักงาน โกดัง
เก็บสินค้ า ในทําเล กรุงเทพและปริ มณฑล

1.4 จํานวนและหน้ าที่ของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปั จจุบันของแต่ ละบริษัท
คําตอบ 1.4
1) บริ ษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํานวนบุคลากร (รวมกรรมการ) 21 คน
2) บริ ษัท แคปปิ ตอล โอเค จํากัด จํานวนบุคลากร (รวมกรรมการ) 10 คน
3) บริ ษัท โอเค แคช จํากัด จํานวนบุคลากร (รวมกรรมการ) 4 คน
4) บริ ษัท ซีอิมเมจ ดิจิตอล จํากัด จํานวนบุคลากร (รวมกรรมการ) 4 คน
1.5 สถานะของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ วันเริ่ มต้ นและวันสิน้ สุดของใบอนุญาต หน้ าที่ท่ ีต้อง
ดําเนิ น การหรื อ เงื่อนไขในการรั ก ษาสถานะใบอนุ ญาต หลั ก เกณฑ์ ในการพิจารณาต่ อ ใบอนุ ญาต รวมถึง
เงื่อนไขที่จะมีผลให้ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่ าวสิน้ สุดลง
คําตอบ 1.5
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจภายใต้ กระทรวงพาณิชย์ มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคล

2. การผิดนัดชําระหนีเ้ งินกู้ยืมบริษัทอื่น
บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันจํ
้ านวน 250 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย15% ต่อปี โดยโอนสิทธิ การเรี ยกร้ องและสิทธิ การรับ
จํานองในหลักประกันของลูกหนี ้รายหนึ่งเป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันเงินกู้ยืมครบกําหนดชําระในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ยังไม่ชําระเงินกู้ยืมเนื่องจากอยู่ในสภาวะพักการชําระหนี ้ (Automatic Stay) ภายหลังจากศาลล้ มละลายกลาง มีคําสัง่
รับคําร้ องยื่นฟื น้ ฟูกิจการ
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีแนวทางการแก้ ไขโดยการเร่ งรัดติดตาม ให้ ลูกหนี ้ชําระเงินคืนโดยการขายทรัพย์ ขณะนี ้อยู่ใน
กระบวนการฟ้องศาลเพื่อบังคับหลักประกันขายทอดตลาด เพื่อนําเงินมาชําระหนี ้ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
..................................................
(นางสาวณิชารดี สุขเจริญไกรศรี )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริ ษัท:
02-793-3977

