Lease IT

ฉีกกรอบสินเชื่อ SMEs
อนุมัติเร็ว วงเงินสูง
ไมใชหลักทรัพยค้ำประกัน

ลีซ อิท มีผลิตภัณฑทางการเงินครบวงจร
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุน
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ใหเขาถึงแหลงเงินทุน
และมีสภาพคลองทางการเงิน
ในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแตเริ่มตน
จนจบโครงการ

Bid Bond

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล

Letter of Credit (L/C)

สินเชื่อเพื่อเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C)

เปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชในการชำระคาสินคา
ระหวางประเทศ สำหรับลูกคาผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่ตองการนำเขาหรือสั่งซื้อสินคา
จากตางประเทศ นอกจากนี้
ลูกคาที่เปด L/C ยังสามารถ
ใชบริการสินเชื่อ Project Backup
Finance เพื่อชำระคาสินคาไดอีกดวย

Leasing & Hire Purchase

ลีซ อิท พรอมใหบริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา สำหรับลูกคา
ที่ตองการเขารวมประมูลงานในหนวยงานราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใหสินเชื่อตามมูลคา
หลักประกันซอง เพื่อรวมสรางความเปนไปได
ใหกับโครงการเปาหมายของคุณ

Trade & Project Backup Finance
สินเชื่อเพื่อจัดหาสินคาหรือสนับสนุนเงินทุน

ให ลีซ อิท เพิ่มโอกาสทางความสำเร็จใหธุรกิจของคุณ
ดวยบริการจัดหาสินคาใหผูประกอบการที่ขาดเงินทุน
หรือ สนับสนุนเงินทุนเพื่อใชในการดำเนินโครงการ
เพื่อทำการสงมอบตอใหกับหนวยงานราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนขนาดใหญ

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ

สินเชื่อในรูปแบบของสัญญาเชาทางการเงิน
และสัญญาเชาซื้อ เพื่อสนับสนุนผูประกอบการ
ที่ตองการนำสินคา เชน ซอฟตแวร อุปกรณไอที
เครื่องใชไฟฟา อุปกรณการเรียนการสอน
เครื่องจักร ยานพาหนะ หรือ
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชในธุรกิจ
ไปใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญเชาตอ

Supplier Finance

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา

เปนการสรางเสริมความแข็งแกรงใหกับคูคา (Supplier)
ของบริษัทที่เขารวมโครงการ ใหมีสภาพคลอง
ทางการเงินเพิ่มขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียน
อยางเพียงพอในการตอยอดธุรกิจ
คูคาของบริษัทที่เขารวมโครงการ
จะไดรับชำระเงินคาสินคาทันที
โดยภายหลังจากการสงสินคา
และวางบิล โดยไมตองรอให
ครบรอบเครดิตเทอม

Lease IT

Factoring

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา

บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรอง
หรือบริการรับซือ้ ลูกหนีก้ ารคา โดยรับซือ้ สูงสุด
ถึง 95% ของมูลคาเอกสาร เปนสินเชื่อระยะสั้น
ที่จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหธุรกิจของคุณ
โดยใชเอกสารประกอบการรับซือ้ ลูกหนีก้ ารคา
เชน ใบแจงหนี้ ใบวางบิล ใบรับวางบิล
ใบสั่งซื้อหรือสัญญา และ เอกสารใบตรวจรับงาน เปนตน

คณะกรรมการ

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร

รองประธานกรรมการ

นายสุทัศน ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิตาพัขร นิโรจนธนรัฐ

กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสนับสนุน

สาร จาก
ประธานกรรมการ
ทามกลางการสูญเสียครั้งใหญหลวงของประชาชนชาวไทยตอการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขาพระพุทธเจา บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ดวยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ เปนลนพนอันหาทีส่ ดุ มิได บริษทั ฯ ขอนอมถวายความอาลัยและตัง้ ปณิธาน
ดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอไป
ดวยประสบการณกวา 1 ทศวรรษ ในการดำเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อ บริษัท ลีซ อิท
จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการสินเชือ่ แกลกู คาผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) โดยเสนอบริการทางการเงิน อันไดแก สินเชื่อสัญญาเชาซื้อทางการเงิน (Leasing)
สินเชื่อสัญญาเชาซื้อ (Hire Purchase) สินเชื่อสัญญาการรับโอนสิทธิเรียกรอง (Factoring)
สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) และบริการทางการเงินอืน่ ๆ โดยธุรกิจ
ของบริษัทมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแตเริ่มดำเนินธุรกิจในป 2549
จนกระทัง่ ป 2557 บริษทั ฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) และเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งแรก และเปนระยะเวลากวา 10 ปที่บริษัทไดรับความไววางใจตอบรับ
อยางดียง่ิ จากนักลงทุน ลูกคา และคูค า ซึง่ นับเปนกาวสำคัญอีกกาวหนึง่ ของบริษทั ในการทีจ่ ะเติบโต
ไปขางหนาอยางมัน่ คง บริษทั ฯ จึงไมหยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ
ใหมคี วามหลายหลากสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาและคูค า ทางธุรกิจ ตลอดจน
การขยายฐานลูกคากลุม เอสเอ็มอี (SMEs) เพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ สามารถตอยอดลูกคาฐานเดิมเพือ่
เพิ่มการใชบริการในผลิตภัณฑตางๆ มากขึ้น
ป 2559 ที่ผานมา นับวาเปนปที่ทาทายกับบริษัทฯ เนื่องดวยภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ บริษทั ฯ ก็ยงั สามารถเติบโตไดอยางตอเนือ่ ง อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังสามารถบริหาร
จัดการความเสีย่ งในทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความมุง มัน่ ของบริษทั ฯ ในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง และสราง
ความเติบโตใหกับองคกรอยางมั่นคง สงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2559 เติบโตถึง
รอยละ 43 เมื่อเทียบกับรอบปที่ผานมา
บริษทั ฯ ใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ รักษา
ประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และไดประกาศบังคับใชนโยบายการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นตั้งแตป 2558 ควบคูไปกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได
กำหนดไว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังไดกำหนดทิศทางดานความรับผิดชอบตอสังคมไวอยางชัดเจน
โดยในป 2559 บริษทั ฯ ไดจดั โครงการ “ริเริม่ คือพอ สานตอคือเรา” เพือ่ สานตอโครงการพระราชดำริ
ณ ศูนยธรรมชาติและสัตวปา เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ดวยการปลูกปาและสรางฝายชะลอน้ำ
เพื่อชวยฟนฟูระบบนิเวศของปาใหกลับมาอุดมสมบูรณและสรางจิตสำนึกใหพนักงานตระหนัก
ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติดวยการใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อที่จะใหบริษัทฯ
รวมเปนสวนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาสังคมที่ดีตลอดไป
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯ ขอขอบพระคุณทานผูถ อื หุน นักลงทุน ลูกคา และคูค า
ผูมีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน ผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด
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นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ
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นางชลธิชา ศุภลักษณเมธา
ผูชวยผูจัดการ
แผนกบัญชีและการเงิน

นายธีรวัฒน ขำเมือง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายขายและการตลาด

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
ผูชวยผูจัดการ
แผนกจัดการทั่วไป

สาร บริหาร
คณะผู
ผมและคณะผูบริหาร เรามีความมุงมั่นในการกาวเปนผูนำดานกิจการผูใหสินเชื่อทางธุรกิจประเภท Non bank
ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคา และเพื่อใหผลตอบแทนที่ดีกับผูถือหุน ตลอดจนสรางความมั่นคง
และมั่งคั่งใหแกพนักงานของบริษัทฯ จวบจนวันนี้บริษัทฯ เดินทางมาจนครบระยะเวลา 10 ป ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
บริษทั ฯ สามารถทำกำไรเติบโตขึน้ อยางตอเนือ่ ง (จากกราฟ) จวบจนในปน้ี ป 2559 บริษทั ฯ สามารถทำกำไรไดถงึ 100 ลานบาท
และเกือบครบ 3 ปนับจากที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ ไดสามารถสงผานพันธะสัญญาแกผูถือหุน
ที่จะเติบโตไมนอยกวารอยละ 30 ทั้งในเชิงของขนาดสินเชื่อคงคาง (Portfolio) รายได และกำไรสุทธิ และที่สำคัญบริษัทฯ
สามารถทำกำไรไดสูงสุด (New High) ในทุกๆ ไตรมาส นับตั้งแตป 2558 เปนตนมา
สำหรับป 2559 บริษัทฯ สามารถสรางรายไดรวมถึง 287 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับรายไดรวมในป 2558
และมีกำไรสุทธิ 100 ลานบาท คิดเปนกำไรตอหุน 0.50 บาท โดยมีรายไดหลักมาจากการใหสนิ เชือ่ รับซือ้ สิทธิเรียกรอง (Factoring)
ซึง่ เปนสินเชือ่ มีความเสีย่ งนอย และนำไปสูก ารเรียนรูข องบริษทั ฯ กับลูกคาแตละราย เพือ่ นำไปสูก ารเสนอสินเชือ่ ใหกยู มื (Project
Backup Finance) และสินเชือ่ เพือ่ ออกหนังสือค้ำประกันซอง (Bid Bond) ซึง่ สามารถทำรายไดใหกบั บริษทั ฯ ไดสงู ขึน้ นอกจากนัน้
บริษัทฯ ยังคงมุงเนนในนโยบายการปองกันความเสี่ยงของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งในดานการพิจารณาใหสินเชื่อแกลูกคา
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางดานการเงิน ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
ในป 2560 นี้ บริษัทฯ มีแผนกลยุทธตางๆ ในการขยายฐานลูกคา ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาการบริการของบริษัทฯ
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหลูกคาสามารถเขาถึงบริการของบริษัทฯ ไดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
ใหทนั ตอการเติบโตทางดานเทคโนโลยีของโลกในปจจุบนั บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ วาจะเปนปทบ่ี ริษทั ฯ มีการเติบโตอยางตอเนือ่ งในสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบนั ทัง้ นี้ พนักงาน และคณะผูบ ริหารทุกคนจะทุม เทความรู ความสามารถอยางเต็มกำลัง เพือ่ ใหลซี อิท เปนผูน ำ
ดานธุรกิจการใหสนิ เชือ่ ประเภท Non bank ทีม่ น่ั คงและยัง่ ยืนทีส่ ดุ และมุง ตอบแทนสูส งั คม อันจะนำมาเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจ ดั การ

GrowGrow
Together
Together
/1 /1

ขอมูลกราฟ
287.19

รายไดรวมและกำไรสุทธิ

อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน

รายไดรวม

อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน

กำไรสุทธิ

190.91

37.33%

128.07

100.66

70.45

47.81
2557

2558

2559

2557

หนวย : ลานบาท

13.62 5
%

2559

หนวย : ลานบาท

โครงสรางรายได

สินเชือ่ รับโอนสิทธิรอ งเรียน
(Factoring)

33.53
12%

สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ
(Project Backup Finance)

174.30
61%

สินเชือ่ เพือ่ จัดหาหนังสือค้ำประกันซอง
(Bid Bond)

129.69
48%

รายไดดอกเบีย้
รายไดคา ธรรมเนียม
รายไดดอกเบีย้ ลาชา
กำไรขัน้ ตนจากการขาย

97.00
34%

สินเชือ่ ทางการเงินและสินเชือ่ เชาซือ้
(Leasing and Hire Purchase)

1%

22.70%

2558

3.0

7

.71
10

สินเชือ่ เพือ่ จัดหาสินคา
(Trade Finance)

1%

หนวย : ลานบาท

4%

3

.07

35.05%

18.16%

17.22%

โครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑ

93.53
34%

36.90%

หนวย : ลานบาท

ยอดการปลอยสินเชือ่
ภาระหนีค้ งคาง
หนวย : ลานบาท

29.99
16.90
814.00

5,390.43

2,816.17
2557

2558

1,894.62

8,691.91

1,894.62

1,091.00
814.00

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงคางเทียบกับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
51.83

2559

2557

ปริมาณลูกหนี้
สินเชือ่ คงคาง
คาเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ
หนวย : ลานบาท

1,091.00

แสดงการปลอยสินเชื่อ
และลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นป

2558

2559
42.89%

100.66
การเติบโตของกำไรสุทธิ

47.35%

48.94%

กำไรสุทธิ
56.10%

4.10

6.40

65.63%

10.60

14.15%

12.10

50.41%

18.20

75.27%

31.90

0.63%*

32.10

70.45

47.81

หนวย : ลานบาท

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

ป 2557
37.33%
17.22%

ป 2558
36.90%
18.16%

ป 2559
35.05%
22.70%

15.90%
5.36%
10.54%

19.48%
8.19%
11.29%

18.67%
6.33%
12.34%

อัตราดอกเบี้ยรับ
(ไมรวมรายไดคา ธรรมเนียมและบริการ) (%)
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)

11.86%
5.36%
6.50%

13.33%
8.19%
5.14%

12.00%
6.33%
5.67%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
(Eﬃciency Ratio)
อัตราสวนรายไดดอกเบีย้ สุทธิตอ สินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

11.08%
6.18%
0.17

14.31%
6.93%
0.19

14.31%
6.36%
0.18

1.36
1.70
50.20%

1.85
1.53
51.10%

3.19
1.32
22.09

52.84%

53.79%

23.29

2.03
-

2.83
-

2.68
0.11

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ
(รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ) (%)
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
อัตราหนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน (เทา)
อัตราสวนเงินใหกตู อ เงินกูย มื (%)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย
(Asset Quality Ratio)
อัตราสวนคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตอสินเชือ่ รวม (%)
อัตราสวนหนีส้ ญ
ู ตอสินเชือ่ รวม (%)

** มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนประจำป 2560
อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานของป 2559 ในรูปของหุนปนผล และเงินสด ดังนี้คือ
1) จายเปนหุนสามัญของบริษัทจำนวนไมเกิน 20,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวเทากับ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท
ในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาไมเกิน 20,000,000 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน
ทัง้ นี้ ในกรณีผถู อื หุน รายใดมีเศษหุน เดิมหลังการจัดสรรหุน ปนผลแลว ใหจา ยเงินปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุน ละ 0.10 บาท
2) จายปนผลเปนเงินสดอัตราหุนละ 0.0112 บาท หรือเปนจำนวนเงินไมเกิน 2,240,000.00 บาท
รวมคิดเปนอัตราการจายปนผล 23.29% ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

“ลีซ ลีอิซ ไอที
ท”
ไมใชแค

ลีซ อิท ใหสินเชื่อโดยไมตีกรอบ
เฉพาะสินเชื่อธุรกิจ IT เทานั้น
แตเราพรอมใหสินเชื่อ
กับธุรกิจนอกภาค IT
เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

โฆษณา/
สื่อประชาสัมพันธ

ระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม

จัดหา
แรงงาน

บริการ
ยุทธภัณฑทหาร
ติดตั้ง
สาธารณูปโภค
ครุภัณฑการศึกษา/
เครื่องดนตรี

ขนสง/
โลจิสติกส

อุปกรณ
ทางการแพทย
โรงพยาบาล
ติดตั้งเครื่อง
กำเนิดไฟฟา

สินคา
พรีเมี่ยม

รับเหมากอสราง
ปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักร
อุตสาหกรรม

การพิมพและ
บรรจุภัณฑ

คอมพิวเตอร
และไอที

สารบัญ
บทที่ 1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บทที่ 2

บทที่ 3

ปัจจัยความเสี่ยง
บทที่ 4

บทที่ 5

23
26
27
28
32
46
54
57
59
60

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน

65

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

75

ตารางแสดงงบการเงิน
บทที่ 16

บทที่ 17

17

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

บทที่ 14
บทที่ 15

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน
บทที่ 12

บทที่ 13

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บทที่ 10

บทที่ 11

คณะกรรมการและผู้บริหาร

การก�ำกับดูแลกิจการ
บทที่ 8

บทที่ 9

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ
บทที่ 6

บทที่ 7

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

10

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

78
85
112

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้
บริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท โดยมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 60 ล้านบาท
มีบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) (“เอสวีโอเอ”)
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เริม่ ต้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจสนับสนุนการค้าของ
กลุม่ เอสวีโอเอ ในฐานะบริษทั ด้านการเงินของเอสวีโอเอ
(Financial Arm) โดยการให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire
Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า
ให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุม่ เอสวีโอเอเป็นหลัก รวมถึงการให้บริการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องลูกหนี้การค้า (Factoring) ให้แก่ลูกค้าของกลุ่ม
เอสวีโอเอที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา
ที่รอหนี้ครบก�ำหนดช�ำระ
เนือ่ งจากการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
(“Information Technology” หรือ “IT”) ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ทางด้าน IT มีความหลากหลายมากขึ้นและมีตลาด
ในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ในขณะที่ธุรกิจ
เอสวีโอเอจ�ำกัดอยู่เพียงตลาดบางผลิตภัณฑ์ ท�ำให้
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บริษทั ฯ หันไปให้การสนับสนุนสินเชือ่ ของสินค้านอกกลุม่
เอสวีโอเอ รวมทั้งขยายธุรกิจในการสนับสนุนสินเชื่อ
นอกเหนือจากสินค้า IT เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการ
และสามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากที่รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเติบโตและ
การแข่งขันทางธุรกิจโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพือ่ ต่อยอดการท�ำธุรกิจทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น จึงได้เพิ่มสินเชื่อ
หลากหลายประเภทมากขึ้น และได้ขยายการให้บริการ
สินเชื่อไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก IT ได้แก่
สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond)
สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)
รวมถึงบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ท�ำการ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ

เพิ่มทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 40 ล้านบาท จากทุนช�ำระแล้วเดิม 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอสวีโอเอ
เช่น นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นต้น

ปี 2552
เปลีย่ นแนวทางรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจจากเดิมทีว่ างจุดยืนเป็นบริษทั ด้านการเงินของเอสวีโอเอ (Financial Arm) มาเป็น
การด�ำเนินธุรกิจทีม่ งุ่ สร้างก�ำไร ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ออกสูล่ กู ค้า
เริ่มประกอบธุรกิจบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ
สัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง

ปี 2553
เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) โดยท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
ธนาคารผู้ออกหนังสือค�้ำประกันกับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
ชะลอและลดการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย เนื่องจากต้นทุนการด�ำเนินการสูงและมีความเสี่ยง
ไม่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร

ปี 2555
เริ่มด�ำเนินธุรกิจให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ส�ำหรับลูกค้าของบริษัทฯ
ที่มีประวัติดี มีทักษะและขีดความสามารถในการท�ำงานโครงการนั้นๆ แต่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียน โดยเน้น
ลูกหนี้ที่เป็นโครงการของภาครัฐเป็นส�ำคัญ
ย้ายส�ำนักงานจากชั้น 32 มาอยู่ที่ชั้น 21 อาคารไอที โปรเฟสชั่นแนล เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
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ปี 2550

ปี 2556
ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เหลือ 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.00 บาท
เป็นหุ้นละ 5.00 บาท ส่งผลท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท และมีการช�ำระค่าหุ้นเต็มจ�ำนวนแล้ว
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
เพิม่ ทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 16,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญใหม่ จ�ำนวน 16,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยจัดสรรให้กบั ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิช์ ยั *
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท
เพิม่ ทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้
(1) หุน้ สามัญเพิม่ ทุน จ�ำนวน 33,600,000 หุน้ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของเอสวีโอเอ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้
ดังกล่าวในเอสวีโอเอ (Pre-emptiveright)
(2) หุน้ สามัญเพิม่ ทุน จ�ำนวน 46,200,000 หุน้ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
(3) หุน้ สามัญเพิม่ ทุน จ�ำนวน 4,200,000 หุน้ เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ ตามข้อ (1) ให้เสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชน
ตามข้อ (2)

ปี 2557
ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของ
บริษทั เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในบริษทั เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน
33.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท
ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน กรรมการ และพนักงาน
ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกจ�ำนวน 50.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท โดย
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วจากจ�ำนวน 116 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 116 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจ�ำนวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รับหุ้นสามัญจ�ำนวน
200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม
2557 ในการออกจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว
เป็นจ�ำนวน 4.5 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.1 ล้านบาท) ซึง่ บริษทั ฯ แสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
วันที่ 27 มีนาคม 2557 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อลดอ�ำนาจการควบคุม
ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีอ�ำนาจในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of exchange) วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ไม่เกิน 200 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจ�ำกัด ประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนใบ ตามประกาศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ.9/2552 หรือฉบับแก้ไข หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่
เกิน 10 ฉบับ ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้เป็นจ�ำนวนมาก
หมายเหตุ : *เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ แต่เอสวีโอเอไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ไม่ใช่
ธุรกิจหลัก (Core Business) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งหาผูร้ ว่ มลงทุนรายใหม่ โดย ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิช์ ยั เป็นเจ้าของธุรกิจจ�ำหน่าย
วัสดุก่อสร้างจ�ำนวน 3 บริษัท รวมทั้งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพในด้านเงินทุน และสามารถตัดสินใจลงทุนกับบริษัทฯ ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
กับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ โดยการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้ ดร.ประสิทธิ์จะเข้ามาในฐานะผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ
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ปี 2558

ปี 2559
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2559 ออกขายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิชนิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มผี แู้ ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบีย้ 5.25% โดยใช้ชอื่ หุน้ กูว้ า่ “หุน้ กูข้ องบริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มติให้ออก และเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of exchange)
อายุไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 900 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจ�ำกัด
ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับ
การอนุมัติแบบแสดงข้อมูล และหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
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วันที่ 15 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of exchange) อายุ
ไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน 600 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทวั่ ไป หรือกรณีวงจ�ำกัด ประเภท
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับการอนุมัติ
แบบแสดงข้อมูล และหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้เป็นจ�ำนวนมาก
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
วันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงานบริษัท
จดทะเบียน (EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสัญญากับบริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – เมษายน 2561
ในระหว่างทีโ่ ครงการยังไม่หมดอายุ หากมีพนักงานทีย่ งั ไม่มคี ณ
ุ สมบัตทิ สี่ ามารถเข้าร่วม ณ ขณะนี้ แต่จะมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ก่อนสิน้ อายุโครงการ ก็สามารถแสดงเจตจ�ำนงเข้าร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่งโครงการนี้
ดังนี้ คือพนักงานหรือผู้บริหาร (ส่วนงาน Back Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Base
Salary) และพนักงานหรือผู้บริหาร (ส่วนงาน Front Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Base
Salary) และเงินจูงใจ (Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ : ฐานเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวม
ค่าครองชีพ ค่าต�ำแหน่ง ค่าน�ำ้ มันและยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อนื่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน) โดยบริษทั จะสบทบการจ่าย
ในอัตราเท่ากับเงินน�ำส่งของพนักงานตลอดโครงการ
วันที่ 29 เมษายน 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ จ�ำนวน 150,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 150,000,000 บาท
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561”
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ จ�ำนวน 200,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ย 5.30% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษทั ฯ ได้เปิดตัวบริการสินเชือ่ เพือ่ เปิด L/C (Letter of Credit) โดยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่
เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ที่มีข้อจ�ำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดย
แบ่งบริการออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. สินเชือ่ สัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซิง่ (Leasing) :
ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงิน
หรือสัญญาเช่าทรัพย์ทมี่ อี ายุสญ
ั ญาตัง้ แต่ 3 ปีขนึ้ ไป
แก่กลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการทีม่ สี ญ
ั ญาเช่ากับหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
2. สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) : ให้บริการ
สินเชือ่ ในรูปแบบสัญญาเช่าซือ้ ทีม่ อี ายุไม่เกิน 3 ปี แก่
กลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการทีม่ สี ญ
ั ญาเช่ากับหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
3. สินเชือ่ การรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริง่
(Factoring) : ให้บริการสินเชือ่ การรับโอนสิทธิเรียกร้อง
แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีลูกหนี้การค้า เป็น
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
ขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยบริษทั ฯ จะรับซือ้ ลูกหนีก้ ารค้า
ประมาณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร
4. สิ น เชื่ อ เพื่ อ การจั ด หาหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ซอง

(Bid Bond) : ให้บริการสินเชือ่ เพือ่ การจัดหาหนังสือ
ค�้ำประกันซอง ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
ที่ ต ้ อ งการเข้ า ไปประมู ล งานในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการ
จั ด หาหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ซองแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Bidding) เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐ ในการน�ำ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประมูลงานเพื่อการ
จัดซือ้ จัดจ้าง Electronics Government Procurement
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5. สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ (Project Backup
Financing) : ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการ
จั ด หาและ/หรื อ จั ด เตรี ย มสิ น ค้ า (Pre-Finance)
ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบงานให้หน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
6. บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) : จัดหาสินค้า
ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่ขาดเงินทุนในการ
จัดหาสินค้าเพื่อท�ำการส่งมอบงานต่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
7. บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) :
ให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ออกเอกสารเพือ่ ยืนยันการช�ำระเงิน
ในการซือ้ ขายทีผ่ ซู้ อื้ ขอให้ธนาคารเป็นผูช้ ำ� ระให้แทน
เพื่อแสดงเป็นหลักประกันการช�ำระเงิน ผู้ขายสินค้า
ได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับ
สินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า
โดยบริษทั ฯ ให้บริการสินเชือ่ แบบครบวงจรซึง่ จะช่วยให้
ผูป้ ระกอบการสามารถด�ำเนินการได้ตงั้ แต่เริม่ ประมูลงาน
จัดหาสินค้า หรือให้กเู้ งินเพือ่ ไปจัดหาสินค้า เพือ่ ให้ลกู ค้า
สามารถส่งมอบงานให้กับคู่สัญญาได้ โดยหลังจาก
ส่งมอบงานและผ่านการตรวจรับแล้ว ก็จะมีบริการสินเชือ่
ในรูปแบบของสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซือ้ หรือ
สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรองรับ

1.3 โครงสร้างรายได้

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ล้ า นบาท

ร้ อยละ

ล้ า นบาท

ร้ อยละ

ล้ า นบาท

ร้ อยละ

27.14

21.19

20.95

10.97

19.84

6.91

8.33

6.50

8.86

4.64

13.18

4.59

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

24.08

18.80

53.94

28.25

85.95

29.93

การให้กู้ยืมเงิน

20.41

15.94

35.95

18.83

55.33

19.27

รวมรายได้ดอกเบี้ย

79.96

62.43

119.69

62.69

174.30

60.70

ตามสัญญาเช่าการเงิน

0.26

0.21

0.30

0.16

0.39

0.14

ตามสัญญาเช่าซื้อ

0.18

0.14

0.15

0.08

0.12

0.04

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

8.61

6.72

21.03

11.02

43.74

15.23

14.50

11.33

25.67

13.45

38.21

13.30

3.64

2.84

8.10

4.24

14.54

5.06

27.19

21.24

55.26

28.95

97.00

33.77

รายได้จากบริการจัดหาสินค้า
(Trade Finance)

6.42

5.01

3.19

1.67

3.07

1.07

ดอกเบี้ยรับธนาคาร

0.28

0.22

0.05

0.03

0.33

0.11

รายได้อื่น2)

14.21

11.10

12.72

6.66

12.49

4.35

รวมรายได้อื่น

20.91

16.33

15.96

8.36

15.89

5.53

128.07

100.00

190.91

100.00

287.19

100.00

รายได้ดอกเบี้ย
ตามสัญญาเช่าการเงิน
ตามสัญญาเช่าซื้อ

รายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ1)

การให้กู้ยืมเงิน
การค�้ำประกันซอง
รวมรายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ
รายได้อื่น :

รวมรายได้

หมายเหตุ 1) รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ตามสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าซือ้ หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเซ็นสัญญาและโอนสิทธิ
การซื้อสิทธิเรียกร้อง หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินและค่าธรรมเนียมบริการ
การให้กู้ยืมเงิน และการค�้ำประกันซอง หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
2) รายได้อื่น เช่น รายได้ดอกเบี้ยจ่ายช�ำระล่าช้า รายได้ค่าขายซากทรัพย์สิน เป็นต้น

Grow Together / 15

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประเภทของรายได้

1.4 เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกทีไ่ ม่ใช่
สถาบันการเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
เช่น มีข้อจ�ำกัดในเรื่องหลักทรัพย์ค�้ำประกัน หรือระยะ
เวลาการประกอบธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี ซึง่ สถาบันการเงิน
ไม่สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนได้ แต่ผู้บริหาร
และทีมงานมีประสบการณ์ ความช�ำนาญในธุรกิจนั้นๆ
เป็นอย่างดี และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต
ท�ำให้ธรุ กิจเหล่านีต้ อ้ งใช้การสนับสนุนเงินทุนนอกระบบ
อันเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว ดังนั้น เพื่อตอบสนอง
แนวทางดังกล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี วามหลากหลายสามารถตอบสนองให้ครบวงจรธุรกิจ
(Total Financial Solution) ส�ำหรับผูป้ ระกอบการดังกล่าว
โดยมีเป้าหมายดังนี้
(1) เป็ น ผู ้ ป ระกอบการหลั ก ที่ ไ ม่ ใช่ ส ถาบั น การเงิ น
ทีใ่ ห้การสนับสนุนด้านสินเชือ่ สัญญาเช่าทางการเงิน
และสินเชือ่ สัญญาเช่าซือ้ เพือ่ จัดหาอุปกรณ์การเรียน
การสอนด้านไอทีแก่ภาคการศึกษาของรัฐ
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(2) เป็นผู้ประกอบการหลัก ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบัน
การเงิน ที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อรับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เน้นการรับซื้อลูกหนี้การค้าภาครัฐ
(3) พัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์เสริมในหลายๆ รูปแบบ (Tailor
made) เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า หรื อ คู ่ ค ้ า ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก
มีทางเลือกในการใช้บริการเพือ่ เพิม่ อ�ำนาจการแข่งขัน
กับคู่แข่งในการสร้างรายได้และยอดขายที่สูงขึ้น
ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง
(Bid Bond) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำ� การพัฒนาการให้บริการไปสู่
การจัดหาหนังสือค�ำ้ ประกันซองแบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding) เพือ่ สามารถรองรับระบบการประมูลงาน
เพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภาครั ฐ
(Electronics Government Procurement) สินเชื่อ
เพือ่ สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)
บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) สินเชื่อเติมทุน
หมุนเวียนคูค่ า้ เพือ่ ยกระดับ Supply Chain ของลูกค้า
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริการออกหนังสือ
Letter of Credit

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ข้อจ�ำกัดในการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็น 8 ประเภทสินเชื่อ ดังนี้
2.1.1 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงินหรือลีสซิ่ง (Leasing)

กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
ด�ำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจาก
ลูกหนี้ของลูกค้ามาที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือ
บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่า
ไปทีล่ กู หนีข้ องลูกค้าทีเ่ ป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนขนาดใหญ่ โดยด�ำเนินการโอนสิทธิแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด ซึง่ บริษทั ฯ จะมอบหมายให้ฝา่ ยขายและการตลาด
น�ำเอกสารโอนสิทธิไปให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบ ถึงแม้
ลูกหนีข้ องลูกค้าจะเป็นผูช้ ำ� ระค่าเช่าให้แก่บริษทั ฯ โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ณ วันท�ำสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็ค
ลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามงวดที่ต้องช�ำระ
หากลูกหนี้ของลูกค้าไม่ช�ำระค่าเช่าตามเวลาที่ก�ำหนด
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้ามอบไว้ให้ช�ำระค่าเช่าให้แก่
บริษทั ฯ แทน และภายหลังหากลูกหนีข้ องลูกค้าได้มกี าร
จ่ายช�ำระเงินเข้ามาบริษทั ฯ จะคืนเงินจากการรับโอนสิทธิ
ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทันที
กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง
รับช�ำระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มีการโอนสิทธิ
เรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้า
โดยลู ก ค้ า จะท� ำ การมอบเช็ ค ลงวั น ที่ ล ่ ว งหน้ า ไว้ ใ ห้
ณ วันท�ำสัญญา ซึ่งเช็คจะต้องลงวันที่ล่วงหน้าตาม
วันครบก�ำหนดช�ำระในสัญญา

2.1.2 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
(Hire Purchase)

บริษทั ฯ ให้บริการสินเชือ่ สัญญาเช่าซือ้ แก่ผปู้ ระกอบการ
ทีต่ อ้ งการซือ้ ทรัพย์สนิ ประเภทคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ไอที เครือ่ งใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่างๆ ที่มีสัญญาเช่ากับหน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
โดยบริษัทฯ จะซื้อทรัพย์สินจากลูกค้า แล้วน�ำมาให้
ลูกค้าเช่าต่อ (ในบางกรณีอาจท�ำการจัดหาทรัพย์สนิ จาก
ผู้จ�ำหน่าย (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า
แล้วน�ำมาให้ลูกค้าเช่าต่อ) โดยกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน
ให้เช่าซื้อจะเป็นของบริษัทฯ และเมื่อช�ำระเงินค่างวด
ครบก�ำหนดสัญญาเช่าซื้อแล้ว ลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อจะได้
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นๆ โดยบริษัทฯ จะให้สินเชื่อ
แก่ลูกค้าในอัตราร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่าสินค้า
และคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ สัญญาเช่าซื้อทีบ่ ริษทั ฯ
ให้บริการกับลูกค้าจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี รูปแบบในการท�ำ
สัญญาเช่าซือ้ จะเป็นในลักษณะเดียวกับการท�ำสัญญาเช่า
ทางการเงิน ดังนี้
กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
ให้ลกู ค้าโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจากลูกหนี้
ของลูกค้ามาที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการโอนสิทธิ
เรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าโดยตรงไปที่ลูกหนี้ของ
ลูกค้าทีเ่ ป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ขนาดใหญ่และ ณ วันท�ำสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็ค
ลงวันทีล่ ว่ งหน้าไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามงวดที่ต้องช�ำระ
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง
รับช�ำระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกี ารโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจากลูกหนีข้ องลูกค้า โดยลูกค้า
จะท�ำการมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้ ณ วันท�ำสัญญา
ท�ำเอกสารสัญญาเช่าให้ลูกค้าลงนาม
และบริษัทฯ ให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าโดยปกติ 2
ในอัตราร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่าสินค้า
กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้าท�ำไว้
ณ วันท�ำสัญญาเช้าบัญชีบริษัทฯ

กรณีโอนสิทธิ
ลูกหนี้ช�ำระค่าเช่าแก่บริษัทฯ

1 แจ้งการขอท�ำสัญญา

แจ้งการโอน 3
สิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้
(กรณีมีการโอนสิทธิ)

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
ลูกหนี้จะช�ำระค่าเช่าแก่ลูกค้าโดยตรง

ลูกค้า

ลูกหนี้
ของลูกค้า

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
ลักษณะ

สั ญญาเช่ าทางการเงิ น

สิ น เชื่ อ เช่ าซื้ อ

วัตถุประสงค์ในการเช่า

ใช้ทรัพย์สินระยะยาวตลอด
หรือเกือบหมดอายุการใช้งาน

เพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

เป็นของผูใ้ ห้เช่าจนสิน้ สุดสัญญา
เมือ่ สิน้ สุดสัญญาผู้เช่าใช้สิทธิ
ในการซื้อทรัพย์สิน

เป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกระทั่งผู้เช่าซื้อได้
ช�ำระค่างวดและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขครบถ้วน
กรรมสิทธิจ์ งึ ตกเป็นของผูเ้ ช่าซือ้

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป

ไม่เกิน 3 ปี

2.1.3 ธุรกิจการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง (Factoring)

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง โดยเป็นการให้บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจส�ำหรับผูป้ ระกอบการ โดยบริษทั ฯ จะรับซือ้ ลูกหนีก้ ารค้า โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน แต่จะโอนสิทธิ
เรียกร้องในหนีก้ ารค้าของลูกค้าให้กบั บริษทั ฯ เป็นหลักประกัน โดยเป็นการรับโอนสิทธิแบบไล่เบีย้ (With Recourse)
คือบริษทั ฯ มีสทิ ธิไล่เบีย้ จากลูกค้าได้ กรณีทเี่ กิดหนีส้ ญ
ู หรือลูกหนีไ้ ม่ชำ� ระเงินตามก�ำหนดเวลา โดยบริษทั ฯ จะเน้นให้
บริการกับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีต่ อ้ งการเงินสดไปใช้หมุนเวียนในกิจการและเป็นธุรกิจทีม่ ี
การซือ้ ขายสินค้าและบริการทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อนในตัวเนือ้ หาของหนีก้ ารค้า เช่น เป็นการซือ้ มาขายไปในสินค้าทัว่ ๆ ไป
หรือเป็นการให้บริการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์สำ� นักงานทัว่ ๆ ไป โดยบริษทั ฯ จะหลีกเลีย่ งการรับซือ้ หนีก้ ารค้า
ทีม่ เี งือ่ นไขการส่งมอบ หรือสินค้าและบริการทีม่ คี วามซับซ้อนทีอ่ าจจะเกิดข้อโต้เถียงในความสมบูรณ์ของหนีก้ ารค้า
เช่น หนี้การค้าที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานไอที หรือหนี้การค้าในภาคการก่อสร้าง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเน้น
การรับซือ้ ลูกหนีก้ ารค้าทีเ่ ป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก รวมถึงลูกหนีก้ ารค้าทีเ่ ป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่
ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้าที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน โดยบริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้าประมาณ
ร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร และเมื่อครบก�ำหนดช�ำระเงิน บริษัทฯ จะด�ำเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
โดยตรง และเมื่อหักดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างให้กับลูกค้า
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ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย สัดส่วนการรับซื้อหนี้ จะขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ฐานะการเงินของลูกค้า รวมถึงคุณภาพ
ของลูกหนี้การค้า 		

4 ลูกหนี้ช�ำระเงินแก่บริษัทฯ

1 ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน
และน�ำบัญชีลูกหนี้
แต่ละรายมาเสนอ

โดยส่วนต่าง หลังจากหัก
ค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
จะคืนให้แก่ลูกค้าทั้งหมด

บริษัทฯ แจ้งการโอนสิทธิ 2
การรับเงินมาที่ลูกหนี้

ลูกหนี้
ของลูกค้า

ลูกค้า

2.1.4 การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond)

บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) ในปี 2553 โดยเป็น
การให้สินเชื่อเพื่อการสนับสนุนการออกหนังสือค�้ำประกันธนาคารหรือหลักประกันซองให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นการให้สินเชื่อตามมูลค่า
หลักประกันซอง ลูกค้าจะต้องน�ำหนังสือค�้ำประกันธนาคารหรือหลักประกันซองคืนให้แก่บริษัทฯ ตามวันเวลา
ที่ก�ำหนด โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนการให้บริการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดยบริษัทฯ ใช้วงเงินที่มีกับ
ธนาคารในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง

ลูกค้าช�ำระค่าธรรมเนียม และ
บริษัทฯ ส่งมอบหลักประกันซอง 4

1 ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน

ลูกค้า

ธนาคารเพิ่ม Approve list

3 อนุมัติการออกหลักประกันซอง
ท�ำเรื่องขอเพิ่ม
Approve list 2

ธนาคาร
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บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้ 3
ประมาณร้อยละ 70-95
ของมูลค่าในสัญญา

2.1.5 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินทุน
ในการจัดหาสินค้าเพื่อท�ำการส่งมอบให้กับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ขนาดใหญ่ โดยลูกค้าจะต้องมีสัญญาในการส่งมอบ
สินค้าและบริการระหว่างลูกค้าและลูกหนี้การค้าให้
บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเนื่องจากการให้
บริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า
สามารถจัดหาสินค้ามาส่งมอบได้ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง
จึ ง ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า เกื อ บทั้ ง หมดในส่ ว นของสิ น เชื่ อ เพื่ อ
สนับสนุนโครงการจะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อธุรกิจกับ
บริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ และมีประวัติการช�ำระเงินที่ดี

เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง จะต้ อ งโอนสิ ท ธิ
เรียกร้องในการช�ำระเงินของลูกหนีใ้ ห้กบั บริษทั ฯ เมือ่ ลูกค้า
ได้ท�ำการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรับ
มอบงานแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะมาขอสินเชือ่ การรับโอน
สิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพื่อน�ำเงินที่ได้จากสินเชื่อ
ดังกล่าวมาช�ำระคืนเงินกู้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทลี่ กู หนี้
ของลูกค้าตรวจรับมอบงานล่าช้าท�ำให้ลกู ค้าไม่สามารถ
น�ำใบตรวจรับมอบงานมาเปลีย่ นเป็นสินเชือ่ การรับโอน
สิทธิเรียกร้องเพื่อน�ำเงินมาช�ำระคืนบริษัทฯ ได้ภายใน
เวลาที่ก�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่
บริษัทฯ

ลูกค้าส่งเอกสาร และเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 3
ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ให้เงินกู้กับทางลูกค้า
ลูกค้าน�ำใบตรวจรับมอบงาน
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 5
การรับโอนสิทธิเรียกร้อง
เพื่อช�ำระหนี้

ลูกค้า

1 ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน
แจ้งการโอนสิทธิ
2
การรับเงินมาที่ลูกหนี้
กค้าส่งมอบงาน และรับเอกสาร
4 ลูตรวจรั
บมอบงานจากลูกหนี้

ลูกหนี้
ของลูกค้า

2.1.6 ธุรกิจให้บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)

บริษทั ฯ ให้บริการจัดหาสินค้าเพือ่ ขายให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ที่ขาดเงินทุนในการจัดหาสินค้าเพื่อท�ำการส่งมอบต่อ
ให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ ว ยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบริ ษั ท ฯ จะเข้ า ไป
ด�ำเนินการจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
จากผู้จ�ำหน่ายสินค้า (Supplier) และน�ำไปขายต่อให้แก่
ลูกค้าด้วยการคิดส่วนต่างจากราคาต้นทุนกับราคาขาย
เมื่อจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อย
แล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ Supplier ส่งมอบสินค้า
ดังกล่าวไปยังลูกหนีโ้ ดยตรงตามวันและเวลาทีก่ ำ� หนดไว้
ซึง่ บริษทั ฯ จะเป็นผูไ้ ปตรวจเช็คสินค้าพร้อมกับลูกค้าและ
ลูกหนี้ ณ สถานที่ที่จัดส่ง เนื่องจากการให้บริการจัดหา
สินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้ามาส่งมอบได้
ถือว่ามีความเสีย่ งสูง จึงท�ำให้ลกู ค้าเกือบทัง้ หมดจะเป็น
ลูกค้าที่มีการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
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และมีประวัตกิ ารช�ำระเงินทีด่ ี เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว
รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการช�ำระเงินของ
ลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ หรือท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจให้
บริษทั ฯ เป็นผูร้ บั เงินจากลูกหนีโ้ ดยตรง ซึง่ โดยส่วนใหญ่
หลังจากบริษทั ฯ จัดหาสินค้าให้แก่ลกู ค้าแล้ว และลูกค้า
ได้ท�ำการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรับ
มอบงานแล้ว ลูกค้าจะมาขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน หรือ
สัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ เพื่อน�ำเงินที่ได้จากสินเชื่อ
ดังกล่าวมาช�ำระคืนค่าสินค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
ลูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงานล่าช้าท�ำให้ลูกค้า
ไม่ ส ามารถน� ำ ใบตรวจรั บ มอบงานมาเปลี่ ย นเป็ น
สินเชื่ออื่นๆ เพื่อน�ำเงินมาช�ำระคืนบริษัทฯ ได้ภายใน
เวลาที่ก�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่
บริษัทฯ

ลูกค้าน�ำใบตรวจรับมอบงาน 6
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ
การรับโอนสิทธิเรียกร้องสัญญาเช่า
ทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อ
เพื่อช�ำระค่าสินค้า

3 จัดหาสินค้าตาม

ความต้องการของลูกค้า

1 ลูกค้าขอ

2 แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงิน
มาที่ลูกหนี้

ลูกค้า

ลูกค้ารับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้ 5

ผู้จ�ำหน่าย
สินค้า

4 ส่งมอบสินค้าให้ลูกหนี้โดยตรง
ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
โดยบริษัทฯ ลูกค้าและ
ลูกหนี้ของลูกค้าจะท�ำการ
ตรวจรับสินค้าพร้อมกัน

ลูกหนี้
ของลูกค้า

2.1.7 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า

ให้บริการสินเชื่อเพื่อยกระดับ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้สินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนแก่ Supplier
ของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ให้สามารถน�ำบิลมาเบิกเงินสดกับทางบริษทั ฯ ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอให้ครบเครดิตเทอม
ท�ำให้ Supplier มีทุนหมุนเวียน เพิ่มก�ำลังการผลิต หรือส่งงานได้ตรงเวลามากขึ้น และยังท�ำให้บริษัทสามารถขยาย
ระยะเวลาการช�ำระเงิน (Credit Term) แก่ Supplier อย่างไร้กังวล

SMEs
คู่ค้า
Supplier

1 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่ง PO สั่งซื้อสินค้า
2 Supplier ส่งสินค้าให้กับบริษัท

SMEs

3 Supplier ส่งเอกสารวางบิล (invoice) ให้กับบริษัท

คู่ค้า
Supplier

ิน ก
บั L

IT

คู่ค้า
Supplier

SMEs

6 เมื่อครบก�ำหนด

บกิ
เง

บริษัทที่ร่วมโครงการ

บริษัทที่ร่วมโครงการจะจ่าย
เงินค่าสินค้าให้แก่ LIT

4

plier
Sup

ลิ ม
นนำบ

าเ

ให้ช�ำระเงิน
5 LIT
ค่าสินค้าล่วงหน้า

ให้ Supplier เต็มจ�ำนวน
โดยหักค่าธรรมเนียม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

อนุมัติวงเงิน

2.1.8 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C

ให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ออกเอกสารเพือ่ ยืนยันการช�ำระเงินในการซือ้ ขายทีผ่ ซู้ อื้ ขอให้ธนาคารเป็นผูช้ ำ� ระให้แทน เพือ่ แสดง
เป็นหลักประกันการช�ำระเงิน ผู้ขายสินค้าได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่า
สินค้า
5 ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ
ลูกค้า
(ผู้ซื้อ)

ผู้ขาย

1 สัญญาซื้อขายสินค้า
2 ลูกค้าขอใช้บริการ L/C กับ

ธนาคาร
ตัวแทนผู้ซื้อ

ผู้ขายแสดงเอกสารยืนยัน
การส่งของให้ธนาคารตัวแทน 6
และธนาคารตัวแทนส่งให้
ธนาคารของผู้ซื้อ

7 ตรวจสอบเอกสารและจ่ายค่าสินค้า
3 เปิด L/C ให้กับลูกค้าไปยังธนาคารตัวแทนของผู้ขาย
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4
แจ้ง L/C
กับผู้ขาย

ธนาคาร
ตัวแทนผู้ขาย

3. ปัจจัยความเสี่ยง
เนื่องจากลักษณะการให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้
สินเชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ในกรณีทเี่ ป็นสินเชือ่ สัญญาเช่า
ทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
จะเกิดจากทั้งคุณภาพของลูกหนี้การค้า คุณภาพของ
ลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าและบริการทีล่ กู ค้าส่งมอบ
ให้กบั ลูกหนีก้ ารค้า ส�ำหรับสินเชือ่ การรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิดจากคุณภาพของลูกหนี้
เป็นส่วนส�ำคัญ ในขณะที่สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค�ำ้ ประกันซอง สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ และบริการ
จัดหาสินค้า ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิดจากคุณภาพ
ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ โดยลักษณะการให้สินเชื่อของ
บริษทั ฯ จะไม่เน้นความส�ำคัญของหลักประกัน เนือ่ งจาก
ทางบริษัทฯ จะมีการท�ำธุรกรรมกับทางลูกหนี้การค้า
ในส่วนที่เป็นภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการ
จัดท�ำโอนสิทธิรับเงินเป็นส่วนใหญ่ จึงถือเป็นการช่วย
ลดความเสี่ยงลงในระดับเบื้องต้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ
ด้วยการตั้งเกณฑ์และก�ำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ
ทั้งลูกค้าและลูกหนี้การค้าอย่างรัดกุมก่อนการอนุมัติ
สินเชื่อในแต่ละประเภท ในส่วนของคุณภาพสินค้าและ
บริการ เนื่องจากสินค้าและบริการส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ
ให้สนิ เชือ่ เป็นธุรกิจด้าน IT ซึง่ บริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญ
ในด้าน IT อยู่แล้ว ดังนั้น จึงสามารถตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและบริการได้ก่อนที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า
ด้วยมาตรการดังกล่าว บริษทั ฯ จึงเชือ่ มัน่ ในคุณภาพของ
ลูกค้า ลูกหนีก้ ารค้า รวมทัง้ คุณภาพของสินค้าและบริการ
ทีจ่ ะส่งมอบให้กบั ลูกหนีก้ ารค้า โดยทีผ่ า่ นมาในปี 2557
ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีค่าเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน
16.90 ล้านบาท, 29.99 ล้านบาท และ 51.83 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.03 ร้อยละ 2.68 และ
ร้อยละ 2.81 ตามล�ำดับของยอดลูกหนีค้ งค้างของบริษทั ฯ
ณ สิน้ ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ตามล�ำดับ

3.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบีย้ เงินกูเ้ ป็นต้นทุนหลักของบริษทั ฯ ซึง่ แปรผันตาม
ภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีผลต่อการก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ

บริษทั ฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากต้นทุน
ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้น ดังนั้น
ในส่วนทีเ่ ป็นสินเชือ่ ระยะสัน้ ไม่วา่ จะเป็นสินเชือ่ การรับโอน
สิทธิเรียกร้อง สินเชือ่ เพือ่ การจัดหาหนังสือค�ำ้ ประกันซอง
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
บริษทั ฯ จะสามารถปรับอัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียม
ตามต้นทุนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับ
สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
บริษทั ฯ คิดอัตราดอกเบีย้ กับลูกค้าเป็นอัตราดอกเบีย้ คงที่
อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินของ
บริษทั ฯ กับอัตราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับลูกค้า จะมีการบวกเพิม่
เพื่อให้เพียงพอกับความเสี่ยงด้านความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการในการหาแหล่ง
เงินทุนทีม่ รี ะยะเวลาสอดคล้องกับสินเชือ่ แต่ละประเภท
(Matching Source) เพือ่ ลดความเสีย่ งในด้านความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยอีกแนวทางหนึ่งด้วย

3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีสถาบันการเงิน
ทีใ่ ห้การสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงิน
รวมทัง้ สิน้ 1,465.00 ล้านบาท ทัง้ นีว้ งเงินส่วนใหญ่เป็น
วงเงินระยะสัน้ เป็นจ�ำนวน 895.00 ล้านบาท ประกอบด้วย
วงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ซึ่งอาจ
มีความเสี่ยงในการถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อนก�ำหนด
ระยะเวลาหรือกรณีสถาบันการเงินไม่ต่ออายุสัญญา
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารสภาพคล่อง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยพยายามจัดสรร
แหล่งใช้ไป (Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับ
แหล่งได้มาของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึง
การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เช่ น การขายลดตั๋ ว แลกเงิ น
(Bill of Exchange) ให้แก่ผลู้ งทุน และการออกหุน้ กูเ้ สนอ
ขายแก่นักลงทุน จะช่วยท�ำให้บริษัทฯ สามารถบริหาร
สภาพคล่องได้ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการ
หาแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ วันที่
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ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.36 เท่า และ 1.85 เท่า
ตามล�ำดับ ส�ำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ
มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.19 เท่า

3.4 ความเสี่ยงด้านการตลาด
และการแข่งขัน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับผู้ให้บริการ
สินเชือ่ ทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้
ทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯ เป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าของผู้ให้บริการที่เป็น
สถาบันการเงินเนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
จะเป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีม่ ี
ข้อจ�ำกัดในเรือ่ งทุนจดทะเบียนและหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน
ท�ำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบั น การเงิ น และไม่ ไ ด้ รั บ สิ น เชื่ อ ที่ ต ้ อ งการอย่ า ง
ทันเวลา ในขณะเดียวกัน ความล่าช้าในกระบวนการ
พิจารณาของสถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงิน
ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ เ น้ น ลู ก หนี้ ที่ เ ป็ น ภาคราชการ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากระยะเวลาของงานหรือระยะเวลา
การช�ำระเงินก�ำหนดได้ไม่ชัดเจนเหมือนบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ ท�ำให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวหันมาใช้
บริการของผู้ให้สินเชื่อที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน
คูแ่ ข่งขันของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จงึ เป็นผูใ้ ห้บริการสินเชือ่
ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน โดยแต่ละผูป้ ระกอบการต่างเน้น
การให้ บ ริ ก ารสิน เชื่อ ในแต่ล ะประเภทที่แ ตกต่ า งกั น
ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีการให้บริการสินเชือ่ ทีค่ รบวงจรตัง้ แต่
การสนับสนุนสินเชือ่ ล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สินเชือ่
เพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) เพื่อ
ให้ลูกค้าสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่มประมูลงาน
รวมทั้งสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup
Financing) และบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้าหลังจากประมูล
งานได้ ก่อนที่จะให้บริการสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
อื่นๆ (Post-Finance) ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องต่อไป และด้วยกลยุทธ์การตลาดที่
ส�ำคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ครบวงจร
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า
อัตราค่าบริการทีช่ ดั เจน ความยืดหยุน่ ในการให้สนิ เชือ่
รวมทั้งความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ บริษทั เอกชน
ขนาดใหญ่มกี ารลงทุนในการพัฒนางานด้านไอทีคอ่ นข้าง
มาก ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถแข่งกับผูป้ ระกอบการรายอืน่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.5 ความเสีย
่ งในการพึง
่ พิงบุคลากร
ในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ พนั ก งานถื อ เป็ น
บุคลากรที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ
การตลาดเพราะจะเป็นผูท้ เี่ ข้าถึงและติดต่อกับลูกค้า ซึง่
บุคลากรเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ หากต้องเสียบุคลากรเหล่านีไ้ ป
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการในการลดความเสี่ ย งจากการ
สูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
กั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
การด�ำเนินงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับความส�ำเร็จ
ของบริ ษั ท ฯ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนในอั ต ราตลาด
เพื่อจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวท�ำงานกับบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จ�ำนวน 4,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายให้แก่
ประชาชน (ในราคาเดียวกัน) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
พนักงานเป็นเจ้าของบริษัทฯ ที่ร่วมสร้างมารวมทั้ง
จะช่วยเสริมสร้างก�ำลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงาน
ท�ำงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยั ง มี น โยบายในการพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ
ในการท�ำงานเป็นทีม ไม่ยดึ ติดกับตัวบุคคล ซึง่ จะช่วยลด
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรคนใดคนหนึง่ โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมาอัตราหมุนเวียนของ
บุคลากรในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก ซึ่ง
สะท้อนถึงความภักดีของบุคลากรทีม่ ตี อ่ องค์กร รวมถึง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร และในปี 2558
บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงาน
บริษทั จดทะเบียน (EMPLOYEE JOINT INVESTMENT
PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทน
จัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2558 – เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อธ�ำรงรักษาผู้บริหารและพนักงานให้ท�ำงานอยู่กับ
บริ ษัท ในระยะยาว ส่ งเสริ ม ความคิ ด และความรู ้ สึก
ของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจผ่านการสร้าง
แรงจูงใจ และเสริมสร้างวินัยในการออมให้กับพนักงาน

3.6 ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการ
บริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด
(มหาชน) (“เอสวีโอเอ”) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21
ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนในครัง้ นี้ รวมทัง้
เอสวี โ อเอจะเสนอขายหุ ้ น ที่ ต นถื ออยู ่ ต ่ อประชาชน

อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มคี วามต้องการให้อสิ ระ
แก่บริษทั ฯ ในการด�ำเนินธุรกิจ เนือ่ งจากธุรกิจของบริษทั ฯ
เป็นธุรกิจการเงินอย่างชัดเจน ซึง่ แตกต่างจากธุรกิจของ
เอสวีโอเอ ถึงแม้วา่ เอสวีโอเอจะยังคงเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
แต่กต็ ระหนักดีวา่ ธุรกิจลักษณะนีต้ อ้ งการความเชีย่ วชาญ
ในการบริหารงาน โดยจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็น ผู้มีป ระสบการณ์ใ นธุรกิจด้านการเงิ น
ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 5 ท่าน จาก
จ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด 7 ท่าน ซึง่ มีประสบการณ์ธรุ กิจ
ด้านการเงินหรือมีความรู้เฉพาะด้านที่เอื้อประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้
ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ ตรวจสอบ พิจารณา
และกลั่นกรองมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพือ่ ให้เกิดความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยภายหลังจาก
การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนแล้วโครงสร้างการบริหารทัง้ ใน
ระดับกรรมการและผูบ้ ริหารจะยังคงเป็นเช่นเดิม ต่อมา
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี
มติเห็นชอบอนุมัติโครงการสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงาน
บริษทั จดทะเบียน (EMPLOYEE JOINT INVESTMENT
PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสัญญา บริษัทหลักทรัพย์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทน
จัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2558 - เมษายน 2561 ในระหว่างที่โครงการ
ยั ง ไม่ หมดอายุ หากมีพนักงานที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่
สามารถเข้าร่วม ณ ขณะนี้ แต่จะมีคุณสมบัติครบก่อน
สิ้นอายุโครงการ ก็สามารถแสดงเจตจ�ำนงเข้าร่วมได้ใน
ทุกวันที่ 1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่ง
โครงการนี้ ดังนี้ คือพนักงานหรือผู้บริหาร (ส่วนงาน
Back Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จาก
ฐานเงินเดือน (Base Salary) และพนักงานหรือผูบ้ ริหาร
(ส่วนงาน Front Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา
ร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และเงินจูงใจ
(Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ :

ฐานเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ
ค่าต�ำแหน่ง ค่าน�้ำมันและยานพาหนะ ตลอดจนรายได้
อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน) โดยบริษัทจะสบทบการจ่าย
ในอัตราเท่ากับเงินน�ำส่งของพนักงานตลอดโครงการ

3.7 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เนื่องจากเอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2556 ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ
86.21 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ และภายหลังการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
ในครั้งนี้ รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอขายหุ้นที่ตนถืออยู่
ต่อประชาชน จ�ำนวน 6,000,000 หุน้ โดยขายหุน้ ดังกล่าว
พร้อมกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนและในราคา
เดียวกัน สัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือ
ร้อยละ 47 ซึ่งสถาบันการเงินที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจ�ำนวน
3 แห่ง ได้กำ� หนดเงือ่ นไขในสัญญากูย้ มื เงินว่าเอสวีโอเอ
จะต้องด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 47
ถึงแม้วา่ หุน้ ทีเ่ อสวีโอเอถือทัง้ หมดจะอยูใ่ นก�ำหนดระยะ
เวลาห้ามซือ้ ขายหุน้ เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วนั ที่
หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท�ำการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ครบก�ำหนดระยะเวลา 6 เดือน
เอสวีโอเอจะสามารถทยอยขายหุน้ ได้ในจ�ำนวนร้อยละ 25
ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ กู สัง่ ห้ามขาย และอีกร้อยละ 75
เมื่อครบ 12 เดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2558 นี้ ทาง
สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง ได้พิจารณาปรับลดเงื่อนไข
การด� ำ รงสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของเอสวี โ อเอลงไปถึ ง
ร้อยละ 39.5 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงการผิด
เงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน 3 แห่ง
หากเอสวีโอเอจ�ำหน่ายหุ้นที่ตนถืออยู่ จนมีสัดส่วน
การถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 39.5

3.8 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญ
อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าท�ำธุรกรรมค�้ำประกันการซื้อ
สินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในสัญญา
ค�้ำประกันการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีกับ
ลูกค้า บริษัทฯ ก�ำหนดให้ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเอง และหากลูกค้ามีความประสงค์
จะท�ำสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษทั ฯ ก็จะ
ด�ำเนินการเข้าท�ำสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กับธนาคารต่อในอัตราเดียวกับที่ลูกค้าต้องการ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีสัญญาซื้อ
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า
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ปัจจัยความเสี่ยง

จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้นดังกล่าวพร้อมกับ
การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนและในราคาเดียวกัน
สัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือร้อยละ 47
และในปี 2559 ได้ มี ก ารลดสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของ
เอสวีโอเอลงเหลือร้อยละ 39.9 ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ดังกล่าวยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
ในเรื่องที่กฎหมายก�ำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ�ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้เสียง
ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ส�ำหรับการใช้สิทธิในการคัดค้าน
ในมติต่างๆ ได้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุล
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

4. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
4.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน
: 200,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 200,000,000 บาท
หุ้นสามัญ
: 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
โดยบริษัทได้น�ำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มีนาคม 2557

4.2 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้
ล�ำดับ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายสันติ โกวิทจินดาชัย
นายชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย
นายจิตติพร จันทรัช
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นายวรินทร์ ศรีกุเรชา
นายบุญเสริม วันทนาศุภมาต
นางภาณี ศรีสุวัฒน์
นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
รายย่อยอื่นๆ

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

79,799,965
6,420,237
5,014,000
3,452,400
3,400,000
2,827,823
2,344,900
2,179,000
2,167,300
2,000,000
90,394,375
200,000,000

39.90
3.21
2.51
1.73
1.70
1.41
1.17
1.09
1.08
1.00
45.20
100.00

4.3 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่ก�ำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ�ำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ บริหาร
กิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
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5. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ตรวจสอบภายใน

คุณสมพล เอกธีรจิตต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขายและการตลาด
คุณธีรวัฒน์ ข�ำเมือง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน

คุณรุ่งนภา โอกาศ

คุณสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

แผนกการขายและการตลาด

แผนกบริหารจัดการทั่วไป

แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา

แผนกบัญชีและการเงิน

-

คุณประภาพรรณ รักธรรม

คุณปิยนันท์ มงคล

คุณชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
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6. คณะกรรมการและผู้บริหาร
6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
ดังนี้ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแล

อีกด้วย เนื่องจากบริษัทฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก
จึงยังอาจไม่เหมาะสมในการมีคณะกรรมการย่อย
หลายชุด) และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของ
บริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุ ล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางดวงพร สุจริตานุวัต
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
นายสมพล เอกธีรจิตต์
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์*
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ต� ำ แหน่ ง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ * รศ. ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 11/2559 เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 แทนนางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต ทีล่ าออกไปเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2559

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร, นายสมพล เอกธีรจิตต์ และนางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการสองในสามคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุ ล

1.
2.
3.
4.
5.

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ*/**
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นางดวงพร สุจริตานุวัต*
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์***

ต� ำ แหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้ โดยนางดวงพร สุจริตานุวัต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการเงินจาก
สถาบันการเงินหลายแห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีที จ�ำกัด และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการคลัง รวมทั้งมีประสบการณ์
ด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) (รายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับ
ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ) โดยมีนางสาวพีรภา เปี่ยมอุดมสุข ท�ำหน้าที่เป็นรักษาการเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
** นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยนางดวงพร สุจริตานุวัต ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ
*** รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 11/2559 เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 แทนนางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต ทีล่ าออกไปเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2559

6.3 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้วย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.
3.
4.
5.

กรรมการสรรหา กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นางดวงพร สุจริตานุวัต
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
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6.4 เลขานุการบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
แต่งตั้ง นางรุ่งนภา โอกาศ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดยนางรุ่งนภา จะผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) แล้ว
เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557

6.5 ผู้บริหาร
บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางรุ่งนภา โอกาศ
นายธีรวัฒน์ ข�ำเมือง
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
นางสาวปิยนันท์ มงคล
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
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ต�ำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายขายและการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายสนับสนุน
ผู้ช่วยผู้จัดการ – แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา
ผู้ช่วยผู้จัดการ – แผนกบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ – แผนกบริหารจัดการทั่วไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2559

ชื่อ-นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(หน่วย : บาท)
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมรวม
ปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย* (รวม)
ปี 2559

13/13
13/13
13/13
12/13
13/13
13/13
10/10
2/2
9/9

1,870,000.00
540,000.00
665,000.00
925,000.00
670,000.00
500,000.00
165,000.00
5,335,000.00

นางดวงพร สุจริตานุวัต
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
นายสมพล เอกธีรจิตต์*
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

7. นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต
8. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
9. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ*

รวม

หมายเหตุ * นายสมพล เอกธีรจิตต์ และนางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน
ในฐานะกรรมการเนื่องจากได้รับเงินเดือนประจ�ำในฐานะกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของ
บริษัทตามล�ำดับ
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอ
จ่ายโบนัสกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) เป็นจ�ำนวนเงิน 750,000 บาท จากผลการด�ำเนินงานปี 2558
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559 วันที่ 7 เมษายน 2559 โดยเงินโบนัสกรรมการดังกล่าวได้รวมอยู่
ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2559

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�ำนวน 15.81 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี

จ� ำ นวนผู ้ บ ริ ห าร
(ราย)

จ� ำ นวนเงิ น ค่ าตอบแทน
(บาท)

2559

8

15,811,091.81
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

6.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7. การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำไปสู่การมี
ระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อ
เพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น
บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ
ของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการ
ที่จะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการและเงินปันผลอย่าง
เท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือ
การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และสิทธิในการได้รับการปฏิบัติ
ที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ
ยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึง
นักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณี ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
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3. บริษทั ฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานทีจ่ ดั การ
ประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุน
สถาบัน โดยบริษัทได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพือ่ ช่วยให้ขนั้ ตอน
การลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
5. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงาน
การประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 34 อาคารไอทีโปรเฟสชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วม
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 11 ท่าน
บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบให้ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และได้จัด
ให้ มี ก ารเผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
เอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ใน
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมล่วงหน้าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา
ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้
จะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ และการลงข่าวสาร
ในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด ทั้งนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะ
ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารชี้ แจงหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนเริม่ ประชุม โดยมี
ที่ปรึกษากฎหมายท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการประชุมและ
การออกเสียงลงคะแนนเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธาน
ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และตั้งค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และวาระ
การประชุมอย่างเต็มที่
บริษทั ฯ ได้ทำ� การแจ้งมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2559 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าว
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไป
ภายหลังจากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เสร็จสิน้ พร้อมทัง้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ถือหุน้ รวมกันคิดเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 4.40 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท (ข้อมูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นคนไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยได้ด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประธานในทีป่ ระชุมจะด�ำเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุม
โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นที่ตน
ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 และ
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน
– 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�ำเนินการดังกล่าว
โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.leaseit.co.th
อย่างไรก็ดี ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการแต่อย่างใด
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน –
31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบให้ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และได้จัด
ให้ มี ก ารเผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
เอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัทที่
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยบริษทั ฯ ได้
จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์
ประกาศก� ำ หนด ซึ่ ง ระบุ ถึ ง เอกสาร/หลั ก ฐานทั้ ง ค� ำ
แนะน�ำขั้นตอนในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ก�ำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.leaseit.co.th
การด�ำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ตามล�ำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบ
การพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ จะไม่เพิม่ วาระการประชุม
ที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดมาตรการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ
ลู ก จ้ า ง รวมตลอดถึ ง คู ่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ
นิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึง
ได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษทั ฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ส่วนตนตามนโยบายการป้องกันการน�ำข้อมูลภายใน
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับภาระหน้าทีใ่ นการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม
ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th
บริษทั ฯ มีนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันทีเ่ ข้าข่ายจะต้องขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนท�ำรายการ บริษทั ฯ จะเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับชือ่ และความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
นโยบายการก�ำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายไม่อนุญาตให้มีรายการระหว่างกัน
ในลักษณะทีเ่ ป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น
การให้กู้ยืมเงิน การค�้ำประกันสินเชื่อ
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ
ซึ่งได้กระท�ำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’s length)
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
ก) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1. พนักงาน:
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่
เหมาะสมกับต�ำแหน่ง และเน้นบุคลากรมีประสบการณ์
ในการท� ำ งานตรงกั บ ลั ก ษณะงานของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอ
ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐาน
ของความส�ำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการท�ำงาน โดย
พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และความ
สามารถของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้าง
ความก้าวหน้าในการท�ำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดย
เท่าเทียมกัน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในเรื่องผล
ตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัท
ชั้นน�ำโดยทั่วไป ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิตของ
พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น อาทิเช่น
ความสามารถในการท�ำก�ำไรในแต่ละปี ในรูปแบบของ
เงินจูงใจ (Incentive) และเงินโบนัส (Bonus) และในระยะ
ยาวโดยการน�ำเอารูปแบบการวัดผลการปฏิบตั งิ านตาม
Balanced Scorecard โดยอาศัยการก�ำหนดตัวชีว้ ดั (KPI)
มาใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน�ำ
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดย
อาศัยการวัดหรือการประเมิน ที่จะช่วยให้องค์กรเกิด
ความสอดคล้องเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน และมุง่ เน้นในสิง่
ที่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กร โดยบริษัทฯ
ศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงาน ประเมิน
ผลการท� ำ งานและความก้าวหน้าในการท�ำ งานของ
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การ
เป็นองค์กรที่ดี นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา
โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP)
เพือ่ ให้พนักงานได้ออมและสร้างผลตอบแทนการลงทุน
ในระยะยาวและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท

จากข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุ การหยุดงาน ในปี 2559 พบว่า
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานจากการ
เจ็บป่วยจากการท�ำงานเท่ากับ ศูนย์
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ดังนัน้ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร
ควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงานและ
แบ่งปันความรู้ (Coaching & Knowledge Sharing) และ
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้
บุคลากรสามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งาน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับ
การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำ
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
การจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่
พนักงาน ให้มีการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม (Team
Building) รวมถึงการปลูกจิตส�ำนึกในระยะยาวให้แก่
พนักงานของบริษัท ในเรื่องของการเป็นผู้ให้ โดยมี
รายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
ก. การจัดสัมมนา Team Building ส�ำหรับผู้บริหาร
บริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ ณ อ�ำเภอชะอ�ำ
จังหวัดเพชรบุรี
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บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่าง
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ดังนี้

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งสวั ส ดิ ก ารและความ
ปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ขนั้ พืน้ ฐานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อาทิ วัน
เวลาท�ำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี และวันลาหยุด
ประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ให้กบั พนักงานทราบ และนอกจากนัน้
บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กฎหมายก�ำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ ซึง่ ครอบคลุม
การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก และผูป้ ว่ ยใน การประกันชีวติ
การประกันอุบตั เิ หตุ และการตรวจสุขภาพประจ�ำปี รวมถึง
จัดให้มีมาตรการการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน
อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด และการจัดหา
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลส�ำหรับล้างมือ
ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น
การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวติ ของ
ญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

ข. การจัดกิจกรรม Team Building ของพนักงาน
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ทีจ่ งั หวัด
กาญจนบุรี
การฝึกอบรม บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
บริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อ
เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และเป็นการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน จึงได้จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ในทุกระดับ ตัง้ แต่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ง. ระดับพนักงาน
หลักสูตร HR for Non-HR
หลักสูตร Presentation Skill
หลักสูตร Selling Techniques I
หลักสูตร Service Excellent
หลักสูตร Introduction to Modern
Marketing Techniques
หลักสูตร Negotiation Skills
หลักสูตร Business Ethic and
Social Responsibility
หลักสูตร Business Writing

ก. ระดับกรรมการ
หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP)
จัดโดย IOD ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือ
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
ต�ำแหน่ง กรรมการ
หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ผูเ้ ข้ารับการฝึก
อบรม คือ
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ข. ระดับบริหาร
หลักสูตร สัมมนาพิจารณ์ IFRS9, IFRS7 และ
IAS32 จัดโดย สภาวิชาชีพการบัญชี ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม คือ
นายสมพล เอกธีรจิตต์ ต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
หลักสูตร CFO in Capital Market รุ่นที่ 2/2559
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คือ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัย
หอการค้ า ไทย ด� ำ เนิ น การจั ด การฝึ ก อบรมให้ แ ก่
พนักงานทั้งระดับบริหารและระดับพนักงาน ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมโดยแยกเป็นการ
อบรมภายในองค์ ก ร (In-house Training) จ� ำ นวน
1 หลักสูตร และภายนอกองค์กร (Public Training)
จ�ำนวน 18 หลักสูตร มีบคุ ลากรทีไ่ ด้รบั การอบรม จ�ำนวน
20 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้ดังนี้

ค. ระดับบริหาร
หลักสูตร Business Plan Development & Risk
Identification and Prevention
หลักสูตร Leadership
หลักสูตร Advance Human Resource Planning
หลักสูตร Finance and Accounting for Top
Management
หลักสูตร Accounting for Non Accounting
หลักสูตร Risk and Change Management
หลักสูตร Problem Solving

2.1 ลูกค้า : บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและแนวทาง
ปฎิบตั ติ อ่ ลูกค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเงือ่ นไขให้รบั ทราบ
อย่างชัดเจน โดยเงือ่ นไขดังกล่าวเป็นเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการให้การบริการลูกค้า
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ
อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและวิธแี ก้ไขปัญหาให้ลกู ค้า
โดยไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า
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กรรมการ 2 คน (คิดเป็น 25%)
ผู้บริหาร 6 คน (คิดเป็น 86%)
พนักงาน 12 คน (คิดเป็น 24%)
สรุ ป จ� ำ นวนชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมของพนั ก งานและ
ผู้บริหาร ปี 2559 ดังนี้
ระดั บ
พนั ก งาน

จ� ำ นวนชั่ ว โมงฝึ ก อบรมเฉลี่ ย
(ชม./คน)

กรรมการ

1.5

ผู้บริหาร

31.0

พนักงาน

4.6

2. คู่ค้า:
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามข้อตกลงทางการค้าที่ได้
ตกลงกัน ทั้งนี้ โดยการก�ำหนดเงื่อนไขและแนวทาง
การปฎิบตั ติ งั้ แต่แรกอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ตลอดจน
การให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพือ่ ประโยชน์
โดยรวมทั้ง 2 ฝ่าย

3. คู่แข่ง:
บริษัทฯ ด�ำเนินการโดยสุจริตและการรักษามาตรฐาน
ในการให้บริการ และยึดหลักการไม่กล่าวพาดพิงคู่แข่ง
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดี
ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งอื่นต่างก็มีหน้าที่
เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า
เช่นเดียวกัน
4. สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม:
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ
เน้นการประพฤติปฎิบัติอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ กิ จ กรรมหลากหลายรู ป แบบเพื่ อ
ช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ บริษัทฯ
ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้
ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งของบริจาค และทุน
การศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ห่างไกล และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียด
เกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อมแสดงอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ “ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม”
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในเรื่องการ
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้ ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ ที่
สามารถด�ำเนินการได้ภายในบริษทั ฯ อาทิ การประหยัด
พลั ง งานไฟฟ้ า การประหยั ด น�้ ำ การรณรงค์ ก ารใช้
กระดาษ Recycle การคัดแยกขยะ รวมไปถึงการบ�ำบัด
น�้ำทิ้งเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน�้ำ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารให้
ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย
บริษทั มีนโยบายในการคุม้ ครองและปกป้องสิง่ แวดล้อม
โดยจะด�ำเนินการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นาและใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการเพือ่ ลด
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและควบคุมกิจกรรมทีอ่ าจส่ง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การจัดการ
ของเสียที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
ข) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษทั ฯ สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศใช้
ในนานาประเทศ ซึง่ รวมถึงปฏิญญาและอนุสญ
ั ญาต่างๆ
ของสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ตลอดจนบุคคลอืน่ ใด
ที่กระท�ำการในนามของบริษัทจะต้องเคารพในศักดิ์ศรี
ส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคล
ที่ตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดย
จะต้องไม่กระท�ำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มกี ารละเมิดหรือ
ล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ ตามที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้
ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
องค์กร”
ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ เ สธ
การทุจริตคอร์รัปชั่นและการติดสินบนทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็นธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ออกนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2558 โดยจัดท�ำเป็นเอกสาร
แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแล
เพือ่ ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลอืน่ ใด
ทีก่ ระท�ำการในนามของบริษทั กระท�ำการซึง่ เป็นการให้
หรื อรั บของก� ำ นั ลที่ เ ป็ น เงิ น หรื อสิ่ งตอบแทนอื่ น ใด
อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงานซึ่งไม่มีส่วน
ประสานงานกับลูกค้าท�ำการสอบทานกลับไปยังลูกค้า
ทุกรายทีเ่ ปิดวงเงินใหม่ เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
การทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน
กับลูกค้า
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2.2 เจ้ า หนี้ : บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัท และเจ้าหนี้อยู่เสมอ
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการปฏิ บั ติ ต ่ อ เจ้ า หนี้ อ ย่ า ง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส
และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน และ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีทบี่ ริษทั ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้
เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดช�ำระหนี้

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และกระบวนการ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผูบ้ ริหารของบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมขึน้ เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและลดความเสีย่ ง
จากลักษณะธุรกิจ ซึ่งการควบคุมภายในดังกล่าว จะท�ำการควบคุมทั้งในด้านการป้องกัน (Preventive Control) และ
การตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระท�ำมิชอบและ
การทุจริตให้นอ้ ยลง โดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าทีก่ ารท�ำงานระหว่างพนักงาน รวมถึงจัดท�ำ
กระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ผู้บริหารสามารถได้รับ
รายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ทไี่ ม่ชอบมาพากลได้ทนั ท่วงที รวมทัง้ สามารถปรับปรุง
ระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยรวมทุกสิ้นปี และก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ�ำทุกปี และรายงาน
ผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงาน
การพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ดังกล่าว โดยบริษทั ฯ มีมาตรการให้ความคุม้ ครองแก่
ผูแ้ จ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมเพือ่ สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและเข้าใจ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย
ง) นโยบายและแนวปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการไม่ลว่ ง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การไม่ ล ่ ว งละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์
ดังต่อไปนี้
พนักงานของบริษทั ทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ลว่ ง
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ หากพบการกระท�ำ
ที่ เ ป็ น หรื อ อาจเป็ น การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ตรวจสอบข้ อ มู ล อั น เป็ น สิ ท ธิ ข องบุ ค คลภายนอกที่
ได้รบั มาหรือจะน�ำมาใช้ภายในบริษทั เพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะ
เกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
พนั ก งานมี ห น้ า ที่ ร ายงานต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาเมื่ อ พบ
การกระท�ำผิดที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจน�ำไปสู่
การละเมิดสิทธิ หรือการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาท
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ในการท�ำงาน พนักงานต้องดูแลรักษางาน ข้อมูล สูตร
สถิติ โปรแกรม วิธกี าร กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่างๆ
ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ไม่ให้ถกู ล่วงละเมิด
และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทาง
บริษัท

38 / รายงานประจ�ำปี 2559

ข้อพึงระวัง
1) การท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ โดยไม่มีเหตุอันควร
2) การใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นความลับ หรือเป็นสิทธิข์ องผูอ้ นื่
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
3) การตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญา
รักษาสิทธิ์ และคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท โดยไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน
และถูกต้อง

จ) การด�ำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.leaseit.co.th เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงผ่านทางช่องทาง ดังนี้
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : IR@leaseit.co.th
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2 จดหมายทางไปรษณีย์ :
			
			
			
			

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
900/17 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

ในกรณีได้รบั ความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระท�ำของบริษทั รวมถึงเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัท และการร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมในทีท่ ำ� งานทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถกู ต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษทั กฎระเบียบหรือ
กฎหมายใดๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และบริษทั ได้จดั ช่องทางส�ำหรับพนักงานเพือ่ ปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระท�ำใดๆ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบตั ิ ซึง่ มี
หรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ และบริษทั
กระบวนการด�ำเนินการเมือ่ ได้รบั ข้อร้องเรียน : ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทัง้ ทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ
พนักงาน จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดงั กล่าว
เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ และด�ำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือด�ำเนินการ
ทางกฎหมายส�ำหรับการกระท�ำความผิดดังกล่าวต่อไป และแจ้งผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle blower) และรายละเอียดอื่นๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับจะถูกเก็บ
เป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือพนักงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ เพือ่ ให้
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ จะท�ำการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ
ของบริษทั ฯ รวมถึงเอกสารข่าวของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อผูถ้ อื หุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.leaseit.co.th โดยบริษทั ฯ ได้ดำ� เนิน
การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมแถลงข้อมูลผลการด�ำเนิน
งานให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน และผูท้ สี่ นใจ รวมถึงการแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน โดยมี
ผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงและตอบข้อซักถาม
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท�ำ
หน้าทีใ่ นการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้จดั ท�ำรายงานคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ให้การรับรอง
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บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญเรือ่ งความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้มกี ารมอบหมายให้หน่วยงานเฉพาะกิจของบริษทั ฯ ซึง่
ประกอบด้วยพนักงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า ท�ำหน้าทีใ่ นการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและ
การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลจากการด�ำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นค�ำถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ เป็นค�ำถามปลายเปิด ทางฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ทำ� การ
รวบรวมผลการส�ำรวจ และน�ำไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ โดยได้พิจารณาปรับโครงสร้างการให้บริการ
กับลูกค้าใหม่ในปี 2560 ให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเครดิต ตลอดจนฝ่ายบัญชี
และการเงิน
2. ประเด็นค�ำถามเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ หรือ
จ่ายสินบนกับลูกค้า
นโยบายการแจ้งเบาะแส : คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง รวมทั้งก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
ในส่ ว นของงานด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการ
ติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงและทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทจาก
หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ไ ด้ ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ +66 2686 3229 หรื อ ทางอี เ มล์ IR@leaseit.co.th
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
นโยบายว่าด้วยการรายงานส่วนได้ส่วนเสีย : แสดงในแบบแสดงรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ ปัจจุบนั
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน และยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็นกรรมการที่เป็น
ผูห้ ญิงจ�ำนวน 3 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ช่วยในการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั ฯ พิจารณาและรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ น
บัญชีเพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ได้ อนึง่ บริษทั ฯ ไม่มี
กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท (ไม่นับรวมต�ำแหน่งที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียน)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็นคนละบุคคลกัน
เพือ่ ป้องกันมิให้บคุ คลใดมีอำ� นาจเบ็ดเสร็จในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ รวมทัง้ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ของแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็นผูก้ ำ� หนดอ�ำนาจ
หน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการ
บริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
การประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งค�ำถามหรือข้อสังเกต ให้ค�ำปรึกษา
และให้ขอ้ เสนอแนะต่อผูบ้ ริหาร และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั แต่จะไม่กา้ วก่ายในการบริหารการจัดการ
กิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย
ทัง้ ด้านเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และกิจการธนาคาร โดยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
มีคณ
ุ สมบัตสิ งู กว่าข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึง่ แสดงอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ “รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”
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อนึง่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ไม่เคยเป็น
พนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภายนอกทีบ่ ริษทั
ใช้บริการอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและ
นโยบายในการด�ำเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และ
งบประมาณประจ�ำปีของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่าย
บริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้แก่
บริษทั และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการพิจารณาทบทวน
และให้ความเห็นชอบในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง
และนโยบายในการด�ำเนินงานของบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี
เพือ่ ให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติ หน้า ที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
เป็นส�ำคัญ
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ จากการท�ำรายการระหว่างกัน
ของบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ สี ว่ น
ได้เสียในเรือ่ งใดจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นในการอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องดูแลให้
บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง
หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง

นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ
และจะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
ส�ำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มี
การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน และก� ำ หนด
ขอบเขตหน้าที่และอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี
และข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สิน
ออกจากกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล และตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม
ภายในเกี่ ย วกั บ ระบบการเงิ น โดยบริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี
ระบบรายงานทางการเงิ น เสนอผู ้ บ ริ ห ารสายงานที่
รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
ให้นางสาวพีรภา เปี่ยมอุดมสุข ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน
และสามารถวัดผลการด�ำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร
จัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยจะมี
การประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและ
ภายในที่พบในการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่
เป็นสาเหตุและมีการก�ำหนดมาตรการในการติดตาม
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องติดตามความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ (Evaluation
on the Performance of the Board of Directors) และ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการเป็นรายบุคคล
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ฯ
เพือ่ ให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร่งครัด

(Director Self-Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิด
โอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม และ
เพือ่ ช่วยให้ได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา
ผลการประเมิ น แสดงในแบบแสดงรายการประจ� ำ ปี
(แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะ
กรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้

กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณา
และอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการ
แจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ เพื่อ
พิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะ
กรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น โดยบริษทั จะแจ้งก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี
เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มกี ารก�ำหนด
วาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 5 วันท�ำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุป
มติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม และนอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ต้องมีจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด รวมทัง้ ได้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จ�ำนวนปีละ 13 ครัง้ (ไม่นบั รวมการประชุมคณะกรรมการ
ที่ไม่มีคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง) โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่ อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางดวงพร สุจริตานุวัต
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
นายสมพล เอกธีรจิตต์
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต

ต� ำ แหน่ ง

จ� ำ นวนครั้ ง ที่ เ ข้ า ประชุ ม /
จ� ำ นวนการประชุ ม รวม ปี 2559

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

13/13
13/13
13/13
12/13
13/13
13/13
10/10

8. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ *

กรรมการอิสระ

2/2

9. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

9/9

หมายเหตุ : *รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แทนนางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
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ต� ำ แหน่ ง

จ� ำ นวนครั้ ง ที่ เ ข้ า ประชุ ม /
จ� ำ นวนการประชุ ม รวม ปี 2559

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3. นางดวงพร สุจริตานุวัต

กรรมการตรวจสอบ

4/4

4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

กรรมการตรวจสอบ

4/4

5. นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต

กรรมการตรวจสอบ

3/3

6. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการตรวจสอบ

1/1

รายชื่ อกรรมการ

หมายเหตุ : * รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แทนนางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต
ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ได้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับค่าตอบแทนส�ำหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการและพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส�ำหรับ
การรักษากรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร และอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถ
เทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยทีจ่ ะน�ำมาพิจารณา ประกอบด้วยประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณา
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร และจะเป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

Grow Together / 43

การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทาน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งได้
กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ
อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบการณ์ ผลการด�ำเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการให้สินเชื่อ ธุรกิจการเงิน และความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระในการด�ำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4951 ซึง่ ทุกคนเป็นผูส้ อบบัญชีจาก ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และนอกจากนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในอีกด้วย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมาส หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2559 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้
ต� ำ แหน่ ง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ า ตอบแทน (บาทต่ อ เดื อ น)

เบี้ ย ประชุ ม (บาท/ครั้ ง )

140,000.35,000.40,000.10,000.-

5,000.5,000.5,000.5,000.-

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการ
ด�ำเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การในปีทผี่ า่ นมา โดยประเมินตามดัชนีชวี้ ดั (Key Performance Indications) ทีก่ ำ� หนดไว้
ซึง่ ในแต่ละหมวดจะมีการให้นำ�้ หนักทีแ่ ตกต่างกัน และนอกจากนัน้ ในปี 2558 บริษทั จะจัดท�ำโครงการให้สทิ ธิแก่
ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มี
ความสอดคล้องกับผลงานของบริษทั และผลประโยชน์ทสี่ ร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังท�ำหน้าที่
พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งบริหารที่ส�ำคัญของบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ท�ำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน
หน่วยงานก�ำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่าน ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการความเสีย่ งด้านสินเชือ่
ด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้านการปฏิบตั กิ าร
ด้านอัตราแลกเปลีย่ น และด้านอิทธิพลในการบริหารงานของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ทีม่ ผี ลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร ซึง่ ครอบคลุมถึง การบริหารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน สังคม และชุมชน
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั ฯ
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาบริษัทที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชีพ
การบัญชี
ส�ำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝีกอบรมแก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้คือ
1. นายสมพล เอกธีรจิตต์
2. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
3. นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา	
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เข้ารับการอบรมในหลักสูตร สัมมนาพิจารณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accrediation Program (DAP)
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร CFO in Capital Market รุ่นที่ 2/2559 และ
หลักสูตร สัมมนาพิจารณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

6. บุคลากร

จ�ำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ไม่รวมผู้บริหาร 7 ท่าน)
ฝ่าย

1. ฝ่ายขายและการตลาด

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

17

2. ฝ่ายบัญชี การเงิน และธุรการ

4

3. ฝ่ายเครดิตและนิติกรรมสัญญา

7

4. ฝ่ายปฏิบัติการ
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวม

21
1
50

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ไม่มี
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การก�ำกับดูแลกิจการ

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น�ำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ ท�ำการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้
บุคคลอืน่ ซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนทีข่ อ้ มูลนัน้
จะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทาง
วินัยของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้างต้น

8. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นางดวงพร สุจริตานุวัต

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
หลักสูตร Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 3/2006
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 19/2008
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012
หลักสูตร Director Certification Program Update 2 (DCPU2/2014)
หลักสูตร Capital Market Academy (CMA8)
หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT3)
หลักสูตร Advanced Security Management Program (ASMP2)
หลักสูตร ASEAN Economic Community Program (AEC2)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2540-2557
2545-2555

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการบริษัท บจก. แอสไพเรชั่น วัน
กรรมการศรัทธาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
กรรมการอ�ำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
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รองประธานกรรมการ 
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
อายุ

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

85 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

FCA, Fellow of The Institute of Chartered Accountants in
England & Wales, (U.K.)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2008
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

2555-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ลีซ อิท
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอที ซิตี้
2536-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บมจ. เอสวีโอเอ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 300,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 300,000 หุ้น

ไม่มี

นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
อายุ

55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (สาขาบัญชีต้นทุน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลักสูตร สัมมนาพิจารณ์ IFRS 9, IFRS 7และ IAS 32
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท
2550-2555 กรรมการ บมจ. เอสวีโอเอ
ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 2,447,032 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ
3,951,200 หุ้น
			
ขาย
1,486,300 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 4,911,932 หุ้น*
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ

77 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง Indiana University, USA
หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2003
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 5/2001
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ ที่ 1/2009
หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting
(MFR) รุ่นที่ 8/2009
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลีซ อิท
2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เออาร์ไอพี
2540-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
2542-2554 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 15,000 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 15,000 หุ้น

พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ

64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 8/2004
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 14/2006
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors
(FND) รุ่นที่ 30/2006
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 117/2009
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสทีพี แอนด์ไอ
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอสวีโอเอ
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ดาต้าวัน เอเชีย
2542-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 150,000 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 150,000 หุ้น

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา

เม.ย. 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลีซ อิท
2539-ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. อาร์พีซีจี
2534-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท์

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 1,850,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 1,850,000 หุ้น

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลีซ อิท
2559-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท สาขาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Business Practice
University of South Australia
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุ่นที่ 20
Certificate in Personnel Management Practice
Asian Productivity Organization

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

Grow Together / 49

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน
(กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ)
อายุ 35 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา

2558-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ลีซ อิท
2549 -2558 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ปริญญาโท สาขาการจัดการทางการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Aston ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016
หลักสูตร Fraud Risk Management and Internal Auditing of
Financial Institution รุน่ ที่ 7 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 1,565,000 หุ้น

15,000 หุ้น
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 1,580,000 หุ้น*
ซื้อขายระหว่างปี :

		

ซื้อ
ขาย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

นางรุ่งนภา โอกาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 54 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา

2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น*

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขายและการตลาด
อายุ 45 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา

2550-2559

ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น*

นางสาวปิยนันท์ มงคล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกเครดิต
อายุ 44 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา

2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกเครดิต บมจ. ลีซ อิท

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 46,700 หุ้น

10,100 หุ้น
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 56,800 หุ้น*
ซื้อขายระหว่างปี :

		

ซื้อ
ขาย
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นายธีรวัฒน์ ข�ำเมือง

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกบัญชีและการเงิน
อายุ 44 ปี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา

2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกบัญชีและการเงิน บมจ. ลีซ อิท
2543-2557 ISO Consultant & Trainer บจก. ควอลิตี้ซิสเท็ม
ดีเวลล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2554-2557 ผู้ท�ำบัญชีอิสระ

ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
IRCA Lead Assessor (ISO9001:2008)
หลักสูตรสัมมนาพิจารณ์ IFRS 9, IFRS 7และ IAS 32
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 2/2559
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกจัดการทั่วไป
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

* หมายเหตุ: ไม่นับหุ้นในโครงการ EJIP
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ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกจัดการทั่วไป บมจ. ลีซ อิท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่ อ

บริ ษัท

นางดวงพร สุจริตานุวัต

X,AC

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร

V

นายสมพล เอกธีรจิตต์

/,*

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

AAC,//

พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

AC,//

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

AC,//

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

AC,//

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

**

นางรุ่งนภา โอกาศ

**

นายธีรวัฒน์ ข�ำเมือง

**

นางสาวปิยนันท์ มงคล

***

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

***

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

***

หมายเหตุ

บริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
1

2

XX

/

3

4

AAC,//

/ (คู่สมรส)

XX = ประธานกิตติมศักดิ์
X

= ประธานกรรมการ

V = รองประธานกรรมการ

AAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ

AC = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

//

*

** = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

*** = ผู้ช่วยผู้จัดการ

= กรรมการผู้จัดการ

= กรรมการอิสระ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:
1.
2.
3.
4.

บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหาร
และผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ยึดมัน่ ในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนให้ผบู้ ริหารและพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ภายใต้ 3 มิติหลัก ดังต่อไปนี้

3 Environment
บริหาร
จัดการทรัพยากร

2 Society
1 Economy
1.

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

มิติเศรษฐกิจ :
ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของ SMEs

บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานในการส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนให้ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดยเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ส�ำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี
ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ แต่ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่งบางรายอาจจ�ำเป็นต้อง
พึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการขยาย
กิจการตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้
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ก. นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

บริษทั ฯ มีนวัตกรรมทางการเงินหลากหลายทีอ่ อกแบบมา
เพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้า SMEs สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพ
ทีแ่ ท้จริง เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการเติบโตตามศักยภาพและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์
ข. True Financial Partner

บริษัทฯ สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ
SMEs ให้มคี วามรูใ้ นการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บนปรัชญา
การเติบโตไปพร้อมๆ กันระหว่างลูกค้ากับบริษทั เสมือน
หุ้นส่วนทางการเงินตามปรัชญาที่ว่า “True Financial
Partner”

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ตามแนวทางปฏิบัติของกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานในการยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ก. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้าน
การติดสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ได้มกี ารก�ำหนดไว้เป็น
นโยบายของบริษทั ซึง่ บรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และ
ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ
บริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ท�ำ
ธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้ค่าตอบแทน จ่าย
สินบน เรียกร้อง ไม่ตกลง/รับสินบนจากบุคคลอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินการ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการ
ปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท โดยที่ผ่านมาไม่เคย
มีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบน
และการคอร์รัปชั่น
ในปี 2558 นี้ บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
หุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย (Partnership Against
Corruption for Thailand - PACT Network) เพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงานซึ่งไม่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ลู ก ค้ า ท� ำ การสอบทานกลั บ ไปยั ง ลู ก ค้ า
ทุกรายทีเ่ ปิดวงเงินใหม่ เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
การทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน
กับลูกค้า
ข. การเคารพสิทธิมนุษยชน

แสดงออกทางด้านความคิดซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของ
บริษทั ฯ รวมไปถึงให้ความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ก�ำหนด
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ และบทบาทของบริษัทฯ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ เช่น ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
พนักงาน คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร เป็นต้น ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ไว้ในหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ค. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลให้คา่ จ้างอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตภายใต้ระบบการพิจารณา
อย่างเป็นธรรม ในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง และ
การจัดระเบียบองค์กรนัน้ จะด�ำเนินการอย่างรับผิดชอบ
ภายใต้กรอบนโยบาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานทีด่ ี รวมไปถึงมีสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
ง. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้า ลูกค้าต้องได้รบั ข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า รวมทัง้ พยายามทีจ่ ะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นจากการบริการ

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่
ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือก
ปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและ
ชนชั้น ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อ
ในทางอืน่ ใด โดยไม่เน้นเฉพาะการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนเพียงล�ำพัง แต่เน้นความรับผิดชอบและ
จริยธรรมควบคูไ่ ปด้วย นอกจากนี้ ยังเน้นการมีสว่ นร่วม
ของพนั ก งานทุ ก คน การมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. มิติสังคม :

3. มิติสิ่งแวดล้อม :

การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในกระบวนการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้การด�ำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมสามารถด�ำเนินการและพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืนและยังส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบาย
ในการมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม (CSR) นี้ ให้มคี วามต่อเนือ่ งและมีความ
เชือ่ มโยงร้อยประสานกัน จึงได้กำ� หนดเป็นหลักการ ดังนี้
ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง
ต้องเชื่อมโยงโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ
ให้สอดประสานกัน
ต้องให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกร่วม
ต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น การมีสว่ นร่วม
ของบริษทั คูค่ า้
ส�ำหรับ ในปี 2559 บริษัทฯ จัดกิจกรรมโครงการ “ริเริ่ม
คื อ พ่ อ สานต่ อ คื อ เรา” โดยได้ จั ด กิ จ กรรมสานต่ อ
โครงการพระราชด�ำริ ณ ศูนย์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
เขาน�ำ้ พุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ด้วยการปลูกป่าและ
สร้างฝายชะลอน�ำ้ เพือ่ ให้เป็นผืนป่าสีเขียวทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
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ไปด้วยแหล่งต้นน�ำ้ จากการสร้างฝายชะลอน�ำ้ ทีท่ ำ� ให้ดนิ
ชุม่ ชืน้ เพิม่ ชีวภาพให้สตั ว์นำ�้ และสัตว์ปา่ ได้อาศัยด�ำรงชีวติ
อีกทัง้ เป็นการสร้างความสามัคคีให้พนักงานรูจ้ กั เสียสละ
เพือ่ ส่วนรวม และตระหนักถึงความสุขของคนในประเทศ
ตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบ
นิเวศของป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และให้พนักงาน
เกิดจิตส�ำนึก ตระหนักถึงความส�ำคัญของธรรมชาติ
และทรัพยากรที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า โดยมีวตั ถุประสงค์ภายใต้โครงการนี้
ที่ส�ำคัญอยู่ 2 ประการ คือ
1. เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม (Corporate Social Responsibility) โดยบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจ
กันปลูกป่า และสร้างโป่งเทียมให้เป็นแหล่งอาหาร
แก่ สั ต ว์ ต ่ า งๆ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นป่ า เพื่ อ ช่ ว ยฟื ้ น ฟู
ระบบนิเวศของป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ พร้อม
ปลูกฝังการรู้จักแบ่งปันและรักสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงานของบริษัท
2. เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นหมู ่ พ นั ก งาน ให้ มี
การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) รวมถึง
การปลูกจิตส�ำนึกในระยะยาวให้แก่พนักงานของ
บริ ษั ท ในเรื่ อ งของการเป็ น ผู ้ ใ ห้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
(Organizational Control and
Environmental Measures)

บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ และจัดท�ำ
งบประมาณเพื่ อ ใช้ ใ นการวั ด ผลการด� ำ เนิ น งานของ
บริษัท โดยงบประมาณดังกล่าวจะผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ตั้ง
เป้าหมายให้เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีเหตุผลตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบแต่ละส่วนงานทาง
บริษทั ได้มกี ารทบทวนเป็นระยะๆ โครงสร้างบริษทั เป็น
ไปตามลักษณะงานและความรับผิดชอบ ซึง่ มีการก�ำหนด
สายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เพื่อทุกหน่วยงาน
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั มีการ
ก�ำหนดนโยบายและอ�ำนาจการอนุมตั หิ รือการด�ำเนินการ
ในเรือ่ งต่างๆ ตามล�ำดับขัน้ เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Level
of Authorization) อีกทั้งมีคู่มือปฏิบัติงาน (Work Flow)
หรือระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบและให้ความเห็นเป็น
ระยะ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน
ด้วยความเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกรายเพื่อประโยชน์และ
รักษาฐานลูกค้าในระยะยาว
2. การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Measures)

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะท�ำให้
ปัจจัยความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
ขึ้น พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัย
ความเสีย่ ง พร้อมทัง้ หาแนวทางป้องกัน ทัง้ นี้ พนักงานทุกคน
ทราบบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน รวมทัง้
ความเสีย่ งและมาตรการควบคุมทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ซึ่งมาตรการถูกถ่ายทอดผ่านทางขั้นตอนการท�ำงาน
ฝึกอบรม และนโยบายบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัตง
ิ านของฝ่ายบริหาร
(Management Control Activities)

บริษทั ฯ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจการอนุมตั ไิ ว้อย่างชัดเจน
มีคมู่ อื การปฏิบตั งิ าน (Work Flow) และรายละเอียดงาน
ของพนักงานในแต่ละส่วนงานและต�ำแหน่งงาน (Job
Description) อย่างชัดเจน นโยบายรายการระหว่างกัน
บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักการทีข่ ออนุมตั ไิ ว้กบั คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
รายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จะไม่สามารถเข้าร่วมออกเสียงในเรือ่ งดังกล่าว โดยทาง
คณะกรรมการจะค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็น
ส�ำคัญ และพิจารณาเสมือนหนึง่ ว่าเป็นรายการทีก่ ระท�ำ
กับบุคคลภายนอก
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information and Communication
Measures)

บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
และระบบการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีการรับรองไว้ในรายงาน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
และข้อมูล การป้องกันการสูญหาย การเรียกคืนข้อมูล มี
การควบคุมการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง
แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งของบริษัทและลูกค้า
เพือ่ ให้บริษทั สามารถจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูล
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อ
รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรรมการบริหารความเสีย่ งร่วมด้วย จ�ำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยท�ำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้วา่
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษทั ฯ มีการติดตามผลโดยมีการจัดประชุมทุก 3 เดือน เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้
เหตุผล และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เพือ่ ประมวลผลสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อก�ำหนดแนวทางการแก้ไขทันเวลา
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในห้วข้ออืน่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
แผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ให้บริษทั ฯ แก้ไขปรับปรุงเพือ่ เพิม่ การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบตั งิ านทุกๆ ระบบงาน
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลท�ำให้บริษัทฯ มีระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยแผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบในปี 2559 และได้รายงานผลการตรวจสอบและผล
การติดตามให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสม

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชี
ได้สอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำหนดขอบเขตการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบให้รดั กุมและเหมาะสม ซึง่ ผลการตรวจสอบพบว่าการปฏิบตั งิ านของบริษทั เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชี
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11. รายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมและไม่มีความแตกต่าง
จากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การท�ำรายการระหว่างกันเป็นความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาด
ที่ยุติธรรม
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

ส�ำหรับขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารจะประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และจัดท�ำงบประมาณรายการระหว่างกันแต่ละ
ประเภทที่จัดท�ำขึ้นในระยะเวลา 1 ปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการ
ด�ำเนินการเบิกจ่าย
แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษทั ฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในอนาคต เนือ่ งจากรายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ด�ำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการท�ำรายการระหว่างกัน
ของบริษัทและบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติ
รายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติ ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะ
ท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

12. ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
12.1 งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก) งบการเงินปี 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวศิริวรรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 จาก
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ทแอนด์ ยัง จ�ำกัด

(ค) งบการเงินปี 2558 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้ให้
ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินโดยมีวรรคอธิบาย ซึ่งสรุปได้ว่าเกี่ยวกับ
การน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้”
มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนงบการเงินย้อนหลัง
งบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทีแ่ สดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้
ได้น�ำเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายบัญชี
ดังกล่าวเช่นกัน

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

(ข) งบการเงินปี 2557 ตรวจสอบโดย นางสาวศิริวรรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 จาก
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และได้ให้
ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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(ง) งบการเงินปี 2559 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีของ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน – สุทธิ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
หุ้นกู้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินรับรอคืนลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2559

ล้ า นบาท

ร้ อ ยละ

ล้ า นบาท

ร้ อ ยละ

ล้ า นบาท

ร้ อ ยละ

9.98
51.87

1.16
6.03

71.47
24.09

6.10
2.06

78.72
25.56

3.95
1.28

144.96
50.70
253.66
187.34
1.86

16.84
5.89
29.47
21.76
0.22

112.98
72.54
518.31
202.11
-

9.64
6.19
44.23
17.25
-

111.19
80.60
846.53
640.76
2.90

5.58
4.05
42.51
32.17
0.15

5.47
705.84

0.64
8.26
82.01 1,009.78

0.70
7.45
86.17 1,795.85

0.37
90.17

16.03
14.76
1.42
88.05
21.24
7.78
1.23
4.43
154.95

1.86
1.72
0.16
10.23
2.47
0.90
0.14
0.51
17.99

43.35
0.11
56.69
44.56
9.72
1.33
6.31
162.06

3.70
0.01
4.84
3.80
0.83
0.11
0.54
13.83

29.94
0.91
111.73
28.66
10.17
3.63
10.67
195.71

366.20

42.54

313.18

26.73

843.84

42.37

23.88
13.88
8.38
0.38
6.29

2.77
1.61
0.97
0.04
0.73

9.19
0.66
0.43
9.99

0.78
0.06
0.04
0.85

20.26
199.78
2.43
0.49
13.84

1.02
10.03
0.12
0.02
0.69

30.85
24.73
474.58

3.58
2.87
55.13

42.91
29.19
405.56

3.66
58.90
2.49
39.87
34.61 1,179.40

2.97
2.00
59.22

-

860.78

-

-

100.00 1,171.84

-

2.14

100.00 1,991.56

0.11

1.50
0.05
5.61
1.44
0.51
0.18
0.54
9.83

100.00
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12.1.2 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิน

บริษัท ลีซอิท จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ปี 2557

ล้ านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ
เงินค�้ำประกันรับจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
หุ้นกู้
ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ – สุทธิ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อ ยละ

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2558

ล้ า นบาท

ร้ อ ยละ

1.02
0.18
0.36
0.91
2.47

1.11
1.13
349.03
3.89
355.17

0.09
0.09
29.78
0.33
30.31

31.90
0.65
299.47
4.36
336.38

1.60
0.03
15.04
0.22
16.89

495.85

57.60

760.72

64.92 1,515.78

76.11

200.00
200.00
70.72

23.23
23.23
8.22

200.00
200.00
70.72

17.07
17.07
6.03

200.00
200.00
70.72

10.04
10.04
3.55

1.00
16.85
10.98
188.21
35.08
475.78
100.00 1,991.56

0.85
9.45
23.89
100.00

8.16
86.06
364.94
860.78

0.95
11.68
10.00
128.71
42.40
411.11
100.00 1,171.84

ปี 2557
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ร้ อ ยละ

8.75
1.56
3.12
7.83
21.27

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ย*
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

ปี 2559

ล้ า นบาท

ล้ านบาท

79.96
27.19
20.91
128.07
11.75
30.48
5.5
47.73
80.34
21.47
58.87
11.06
47.81

ร้ อ ยละ

62.44
21.23
16.33
100
9.17
23.80
4.29
37.27
62.73
16.76
45.97
8.64
37.33

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2558

ล้ า นบาท

119.69
55.26
15.96
190.91
15.75
43.19
13.30
72.24
118.68
29.57
89.11
18.66
70.45

ร้ อ ยละ

62.69
28.95
8.36
100
8.25
22.62
6.97
37.84
62.17
15.49
46.68
9.77
36.90

ปี 2559

ล้ า นบาท

174.30
97.00
15.89
287.19
28.41
63.26
23.75
115.42
174.77
45.02
126.76
26.09
100.66

ร้ อ ยละ

60.69
33.78
5.53
100
9.89
22.03
8.27
40.19
60.86
15.68
44.14
9.08
35.05

งบกระแสเงินสด

										

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557

ปี 2559

89.10

126.76

1.94
13.09
0.42
(0.004)
29.57
(29.81)
104.32

2.34
23.75
0.47
(0.003)
44.38
(33.02)
0.64
165.32

29.07
(272.55)
40.14
2.66

(0.11)
(343.98)
(13.05)
(447.39)

-

(2.14)

(0.92)

(2.84)

(7.72)
(0.93)
(7.83)
(113.78)
(25.46)
(16.76)
(155.99)

1.77
25.90
(616.51)
(43.43)
(26.60)
(689.75)

(27.32)
(3.99)
(31.30)

8.31
0.01
8.32

(53.02)
(22.94)
348.74
(24.00)
248.80
61.50

530.65
41.25
149.57
(36.00)
685.48
7.25

9.97
71.47

71.47
78.72
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กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
58.87
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
1.33
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
5.5
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
0.39
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
21.47
ค่าตัดจ�ำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
(35.48)
ค่าใช้จ่ายออกหุ้นกู้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
52.08
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
7.70
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
(112.90)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
38.10
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
(78.22)
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.37
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1.37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
10.62
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(10.82)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
(90.70)
จ่ายดอกเบี้ย
(22.84)
จ่ายภาษีเงินได้
(9.55)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
(123.09)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
3.34
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(1.25)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
2.09
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
9.79
เงินสดรับ/จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(14.33)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
145.60
เงินปันผลจ่าย
(20.00)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
121.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
0.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
9.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
9.97

ปี 2558

12.1.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

อัต ราส่วนทางการเงิ นที่ ส�ำ คั ญ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

37.33%

36.90%

35.05%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

17.22%

18.16%

22.70%

อัตราดอกเบี้ยรับ (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) (%)

15.90%

19.48%

18.67%

5.36%

8.19%

6.33%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)

10.54%

11.29%

12.34%

อัตราดอกเบี้ยรับ (ไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) (%)

11.86%

13.33%

12.00%

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)

5.36%

8.19%

6.33%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)

6.50%

5.14%

5.67%

11.08%

14.31%

14.31%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

6.18%

6.93%

6.36%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.17

0.19

0.18

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.36

1.85

3.19

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (%)

1.70

1.53

1.32

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

50.20%

51.10%

22.09

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) หลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย

52.84%

53.79%

23.29

2.03

2.83

2.68

-

-

0.11

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) (ก่อนหักค่าเผื่อฯ)
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%)

** มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี 2559 ในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้คือ
ก) จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ�ำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท หรือเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,240,000.00 บาท รวมคิดเป็น
อัตราการจ่ายปันผล 23.29% ของก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย
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13. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน
การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งสายวงจรธุรกิจ ส่งผลท�ำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นจ�ำนวน 190.91 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในปี
2559 เป็นจ�ำนวน 287.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 49.07 และ
ร้อยละ 50.43 ตามล�ำดับ
(ก) รายได้

โดยรายได้ของบริษัทฯ ปี 2559 ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้อื่น
จะคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60.69 ร้อยละ 33.78 และร้อยละ 5.53 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเป็น
รายได้หลักของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น ซึ่งสูงขึ้นตามแผนกลยุทธ์การด�ำเนินงานของปี 2559
โดยเพิ่มสัดส่วนในหนี้ภาคเอกชนให้สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 20 ของสินเชื่อ (ลูกหนี้) คงเหลือเป็นร้อยละ 30 ของสินเชื่อ
(ลูกหนี้) คงเหลือ และเพิ่มสัดส่วนหนี้สินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนสูงให้มีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้รายได้ที่เกิดจาก
สินเชือ่ การซือ้ สิทธิเรียกร้อง (Factoring) สินเชือ่ โครงการ (Project Backup Financing) และสินเชือ่ เพือ่ ค�ำ้ ประกันซอง
(Bid Bond Guarantee) สูงขึน้ รวมถึงรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการให้วงเงินสินเชือ่ (Front-end Fee) แก่ลกู ค้ารายใหม่
เพิ่มขึ้น และในปี 2559 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขยายส่วนแบ่งการตลาดส�ำหรับสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า โดยเน้นที่
การหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับซื้อหนี้การค้าให้สูงขึ้น จะท�ำให้บริษัทฯ สามารถท�ำรายได้ได้
สูงขึน้ บนฐานความเสีย่ งต�ำ่ และเพือ่ เป็นฐานลูกค้าทีจ่ ะต่อยอดไปสินเชือ่ กลางน�ำ้ และสินเชือ่ ต้นน�ำ้ ต่อไปในอนาคต
รายได้ดอกเบี้ย ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าซื้อ การรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับปี 2558 และ 2559 ดังนี้

รายได้ ดอกเบี้ ย

ปี 2559
พันบาท
ร้อยละ

ปี 2558
พันบาท
ร้อยละ

เปลี่ย นแปลง
พันบาท
ร้อยละ

สัญญาเช่าการเงิน

19,842

11.38

20,951

17.50

-1,109

-5.29

สัญญาเช่าซื้อ

13,179

7.56

8,856

7.40

+4,323

+48.41

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

85,947

49.31

53,937

45.06

+32,010

+59.35

สัญญากู้ยืมเงิน

55,329

31.75

35,949

30.04

+19,380

+53.91

รวมรายได้ดอกเบี้ย

174,297

100.00

119,693

100.00

+54,604

+45.62

			

จากตารางดังกล่าวในปี 2559 จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อระยะยาว ได้แก่ สัญญาเช่าทาง
การเงินมีสัดส่วนร้อยละ 11.38 และสัญญาเช่าซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 7.56 รวมเป็นสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภท
สินเชือ่ ระยะยาวร้อยละ 18.94 และรายได้ดอกเบีย้ ได้จากการให้สนิ เชือ่ ระยะสัน้ ได้แก่ การซือ้ สิทธิเรียกร้องมีสดั ส่วน
ร้อยละ 49.31 และสัญญากู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 31.75 รวมเป็นสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะสั้น
ร้อยละ 81.06 ในขณะที่ในปี 2558 สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะยาวร้อยละ 24.90 สัดส่วนประเภท
สินเชื่อระยะสั้นร้อยละ 75.10 ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินในปี 2559 จะลดลงจาก
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13.1 ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

ปี 2558 แต่เมื่อรวมกับรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว ในปี 2559 สามารถท�ำรายได้ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2558
คิดเป็น 10.78% เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้าไปสู่ธุรกิจนอกภาคไอทีให้มากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ
จะยังคงรักษาสัดส่วนความสามารถในการท�ำรายได้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ได้ ส�ำหรับรายได้ดอกเบี้ยจากการ
ซื้อสิทธิเรียกร้อง ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.35 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นสูงเนื่องจากบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยาย
การเติบโต จึงได้เร่งขยายฐานลูกค้าของบริษทั ฯ ให้มากยิ่งขึ้น และในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ นั้น ต้องเริ่มจาก
การให้สินเชื่อที่มีความเสี่ยงต�่ำ ซึ่งก็คือสินเชื่อการซื้อสิทธิเรียกร้อง และรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเติบโต
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 53.91 จากปีกอ่ นเนือ่ งจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทเี่ ริม่ ให้บริการตัง้ แต่ปี 2555 และได้รบั การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดี อย่างไรก็ตาม การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการนั้นมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ลูกค้า
เกือบทั้งหมดในส่วนของสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการจะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
และมีประวัตกิ ารช�ำระเงินทีด่ ี เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว รวมทัง้ จะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการช�ำระเงินของลูกหนี้
ให้กบั บริษทั ฯ สรุปได้วา่ รายได้ดอกเบีย้ รวมในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีอตั ราเติบโตเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 45.62
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน สัญญา
เช่าซือ้ การรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการและการค�ำ้ ประกันซอง โดยแสดงการเปลีย่ นแปลง
ของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการแยกผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับปี 2558 และ 2559 ดังนี้

รายได้ค ่ าธรรมเนี ยมและบริ ก าร

ปี 2559
พั น บาท

ปี 2558

ร้ อ ยละ

พั น บาท

เปลี่ ย นแปลง

ร้ อ ยละ

พั น บาท

ร้ อ ยละ

สัญญาเช่าการเงิน

386

0.40

300

0.54

+86

+28.67

สัญญาเช่าซื้อ

122

0.13

149

0.27

-27

-18.12

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

43,743

45.09

21,031

38.06

+22,712

+107.99

สัญญากู้ยืมเงิน

38,203

39.38

25,668

46.45

+12,535

+48.84

การออกหนังสือค�้ำประกันซอง

13,592

14.01

8,095

14.65

+5,497

+67.91

932

0.96

0

0

+932

N/A

26

0.03

18

0.03

+8

+44.44

97,004

100.00

55,261

100.00

+41,743

+75.54

การออก Letter of Credit
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

จากตารางด้านบน ในปี 2559 เห็นว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการให้สินเชื่อระยะยาว ได้แก่
สัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อสัดส่วนร้อยละ 0.40 และ 0.13 ตามล�ำดับ สัดส่วนส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการจากให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การซื้อสิทธิเรียกร้องร้อยละ 45.09 สัญญากู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 39.38
การออกหนังสือค�ำ้ ประกันซองร้อยละ 14.01 และการออก Letter of Credit ร้อยละ 0.96 จะเห็นได้วา่ สัดส่วนรายได้
ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมาจากการให้บริการประเภทสินเชื่อระยะสั้นถึงร้อยละ 99.47
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การซื้อสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.99 จาก
ปีกอ่ น เป็นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ เร่งหาลูกค้าและเปิดวงเงินรายใหม่เพิม่ ขึน้ ได้อย่างต่อเนือ่ ง จึงมีรายได้คา่ ธรรมเนียม
จากการเปิดใช้วงเงินเพิม่ ขึน้ มาก สัญญาให้กยู้ มื เงินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48.84 จากปีกอ่ น เนือ่ งจากสินเชือ่ เพือ่ สนับสนุน
โครงการเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ดอกเบี้ย
ในปี 2559 รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค�้ำประกันซองเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.91 เนื่องจากบริษัทฯ
ได้พัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือค�้ำประกันซองให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ คือ การประมูลงานแบบ
E-Bidding ท�ำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าประมูลงานให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
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รายได้ อื่น

รายได้จากการจัดหาสินค้า
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

ปี 2559
พั นบาท

ปี 2558

ร้ อ ยละ

พั น บาท

เปลี่ ย นแปลง

ร้ อ ยละ

พั น บาท

ร้ อ ยละ

3,066

19.30

3,187

19.97

-121

-3.80

12,823

80.70

12,774

80.03

+49

+0.38

15,889

100.00

15,961

100.00

-72

-0.45

(ข) ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่ าใช้ จ่ า ย

ปี 2559
พั นบาท

ปี 2558

ร้ อ ยละ

พั น บาท

เปลี่ ย นแปลง

ร้ อ ยละ

พั น บาท

ร้ อ ยละ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

28,406

17.71

15,752

15.47

+12,654

+80.33

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

87,010

54.23

56,487

55.48

+30,523

+54.04

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

45,019

28.06

29,570

29.05

+15,449

+52.25

160,435

100.00

101,809

100.00

+58,626

+57.58

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2559 สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.33 จากปีก่อนเนื่องจากการเติบโตของการให้สินเชื่อ
ของบริษัทฯ ที่ขยายตัวไปมาก ท�ำให้ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแปรผันไปกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตาม
ไปในทิศทางเดียวกัน และจากการเพิ่มขึ้นของอัตราก�ำลังของพนักงาน และค่าใช้จ่ายจูงใจพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.04 จากปีก่อน สาเหตุหลักการเพิ่มขึ้นของค่าภาษีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องที่เพิ่มสูงขึ้นตามรายได้ที่เพิ่ม รวมถึงการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.25 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
สินเชื่อ ท�ำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มการใช้เงินทุนจากเงินกู้แหล่งต่างๆ เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
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รายได้อื่นที่ส�ำคัญประกอบด้วยรายได้จากการจัดหาสินค้า และรายได้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยจ่าย
ช�ำระล่าช้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.30 และร้อยละ 80.70 ตามล�ำดับ ส�ำหรับปี 2559 ดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
แสดงให้เห็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามผลิตภัณฑ์ โดยแสดงเปรียบเทียบ ปี 2559 และปี 2558
แยกตามประเภทธุ รกิ จ

ปี 2559

(หน่วย:พันบาท)
ปี 2558

ขายสินค้าและบริการ
ยอดยกมา

2,076

3,368

บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-1,364

-1,292

-

-

712

2,076

ยอดยกมา

6,784

558

บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-6,738

6,228

-

-

46

6,784

ยอดยกมา

1,667

37

บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

7,392

1,630

-

-

9,059

1,667

ยอดยกมา

19,225

10,014

บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

14,962

9,211

หัก : หนี้สูญ

-2,125

0

ยอดยกไป

32,062

19,225

242

2,926

8,745

-2,684

-

-

8,987

242

50,866

29,994

หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป
สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน

หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป
สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ

หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป
สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring)

สินเชื่อการให้กู้ยืมเงิน
ยอดยกมา
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป
รวม

68 / รายงานประจ�ำปี 2559

(ค) ก�ำไรสุทธิ

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน
70.45 ล้านบาท และ 100.66 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิสำ� หรับปี 2559
อยู่ที่ร้อยละ 35.05 ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นยอด
การให้สินเชื่อโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
ในทุกผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค�ำ้ ประกันซอง การจัดหาสินค้า สินเชือ่ ในรูปแบบสัญญา
เช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเชือ่ สนับสนุนโครงการ มุง่ เน้นการ
บริการแบบครบวงจร ท�ำให้ยอดรายได้รวมของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกปี
เช่นกัน

13.2 ฐานะทางการเงิน
(ก) สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์
รวมเท่ากับ 1,171.84 ล้านบาท และ 1,991.56 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ คือ ลูกหนี้
จากการให้สินเชื่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.02 และ
ร้อยละ 92.69 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559
เท่ากับ 1,009.78 ล้านบาท และ 1,795.85 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จากการให้
สินเชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ ลูกหนี้
จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง และลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืม
เงิน ในส่วนทีก่ ำ� หนดช�ำระภายในหนึง่ ปีในแต่ละประเภท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.63 ร้อยละ 42.51 และร้อยละ
32.17 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559
เท่ากับ 162.06 ล้านบาท 195.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จากการให้
สินเชือ่ ตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซือ้ และลูกหนี้
จากการซือ้ สิทธิเรียกร้องเงินสุทธิจากส่วนทีค่ รบก�ำหนด
ช�ำระในหนึ่งปีในแต่ละประเภท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
7.05 และ ร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด
ณ สิ้น ปี 2559
คุณภาพของสินทรัพย์
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุม
คุณภาพของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มี
สัดส่วนมากที่สุดของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาวงเงิน
ในการให้สินเชื่อทั้งในส่วนของวงเงินลูกค้าและวงเงิน
ลู ก หนี้ รวมถึ ง มี ก ารก� ำ หนดนโยบายการให้ สิ น เชื่ อ
แต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหนี้ของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่
มีคุณภาพ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มี
การกระจุกตัว เนื่องด้วยฐานทั้งลูกค้าและลูกหนี้ ที่
หลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากรายกระจายไปในทุกๆ
อุตสาหกรรม
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ปี 2559 บริษัทฯ มีส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
อีก 20.87 ล้านบาท รวมเป็นจ�ำนวน 50.87 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 69.62 เนือ่ งจาก
บริษัทฯ มีนโยบายการส�ำรองหนี้สูญตามการจัดชั้น
อายุหนี้ (Aging) เป็นการส�ำรองขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็น
ไปตามความตัง้ ใจของบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการมีมาตรฐานการ
จัดชั้นลูกหนี้ให้รัดกุมมากขึ้น ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ต้องตั้ง
ส�ำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ส�ำรองหนี้สูญตามการจัดชั้นอายุหนี้ดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม ถึงแม้มีการเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อว่าจะ
ไม่มปี ญ
ั หาในการช�ำระหนี้ เนือ่ งจากลูกหนีส้ ว่ นใหญ่เป็น
ลูกหนีภ้ าครัฐ ซึง่ มักจะจ่ายล่าช้าอยูแ่ ล้วเป็นปกติ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัย
จะสูญรวม เป็นร้อยละ 2.68 ของยอดคงเหลือลูกหนี้
สุทธิเงินกันส�ำรองในส่วนที่ไม่ได้ให้สินเชื่อ (Reserve)

ปี 2559
ล้ า นบาท

ปี 2558
ล้ า นบาท

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

222.97

194.79

+28.18

+14.47

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

118.32

131.86

-13.54

-10.27

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

879.50

537.65

+341.85

+63.58

ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

649.75

202.36

+447.39

+221.09

24.08

18.92

+5.16

+27.27

1,894.62

1,085.58

+809.04

+74.53

ลู ก หนี้

ลูกหนี้การค้า
ยอดรวม

เพิ่ ม ขึ้ น /
(ลดลง)

%
เปลี่ ย นแปลง

**ยอดลูกหนี้ จากตารางด้านบน แสดงยอดก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ***

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 มีจ�ำนวน 537.68 ล้านบาท และ 879.50 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 63.58 สาเหตุจากการเร่งขยายฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ และการรับซือ้ ลูกหนีใ้ นภาคเอกชนเพิม่ มากขึน้
บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการในปี 2555 ส่งผลให้มีลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินในปี 2558
จ�ำนวน 202.36 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 649.75 ล้านบาท โดยการขยายตัวของลูกหนี้ตามสัญญา
กูย้ มื เงินนัน้ มีสาเหตุมาจากการสนับสนุนให้ลกู ค้าเดิมทีเ่ คยใช้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ มาใช้บริการ
ในผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ
ลูกหนี้การค้าในบริการจัดหาสินค้า ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 มีจ�ำนวน 18.92 ล้านบาท และ 24.08 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.27 เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันคือสินเชื่อตามสัญญากู้ยืมเงิน
(ข) สภาพคล่อง
							

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

		

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2559

ปี 2558

ล้ า นบาท

ล้ า นบาท

(686.55)
8.32
685.48
7.25

(155.99)
(31.30)
248.79
61.50

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 686.55 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของลูกหนีจ้ ากการให้สนิ เชือ่ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 8.32 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับ
จากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 685.48 ล้านบาท
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(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน

รายการ

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)

% เปลี่ย นแปลง

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

843.84

313.18

+530.66

+169.44

52.16

10.30

+41.86

+406.41

รวมหนี้สินทางการเงิน

896.00

323.48

+575.52

+176.99

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

475.78

411.11

+64.67

+15.73

1,371.78

734.59

+637.19

+86.74

1.89

0.79

เงินกู้ยืมระยะยาว

รวมแหล่งเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ท�ำให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ ง
ในเรื่องของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เป็นสินเชื่อระยะสั้น ไม่ว่าจะ
เป็นสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อเพื่อการ
จัดหาหนังสือค�้ำประกันซองเพื่อยื่นประมูล สินเชื่อเพื่อ
โครงการ และการจัดหาสินค้า บริษัทฯ จะสามารถปรับ
อัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงิน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ส�ำหรับสินเชื่อทางการเงินและ
สินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้า
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่าง
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ กับอัตราดอกเบี้ยที่คิด
กับลูกค้า จะมีการบวกเพิม่ เพือ่ ให้เพียงพอกับความเสีย่ ง
ด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น และ
จากการขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ท�ำให้มี
ความเสีย่ งจากภาวะความต้องการซือ้ ในตลาดตราสารหนี้
1. หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม
จ�ำนวน 760.72 ล้านบาท 1,515.78 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจากธนาคารและการ
ขายลดตั๋วแลกเงิน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเป็นไป
ตามการขยายตัวของสินเชื่อของบริษัทฯ

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น
จากการที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเชื่อที่หลากหลาย
ครบวงจรการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ เป็นผลให้
บริษทั ฯ สามารถสร้างรายได้และก�ำไรได้เพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี
ส่งผลให้ก�ำไรสะสมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2558 และสิน้ ปี 2559 มีจำ� นวน 411.11
ล้านบาทและ 475.78 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในด้านของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2558 และ
ปี 2559 บริษทั ฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในอัตราร้อยละ 18.16 และ ร้อยละ 22.70 ตามลําดับ
3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ส�ำหรับปี 2558 และปี 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.85 เท่า และ 3.19 เท่า ซึง่
จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ เริ่มมีหนี้สินในอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ
ท�ำให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินกู้มาเพื่อใช้ส�ำหรับการน�ำไป
ปล่อยสินเชือ่ ให้แก่ลกู ค้า เพือ่ สร้างรายได้กลับเข้าบริษทั

ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วน
เงินให้กตู้ อ่ เงินกูเ้ ป็น 1.53 เท่า และ 1.32 เท่า ตามล�ำดับ
แสดงให้เห็นว่าเงินทีก่ รู้ บั มาทัง้ หมดก็จะน�ำไปปล่อยสินเชือ่
ทั้งหมด
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายละเอียดรายการหนี้สินทางการเงิน ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

13.2.1 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต

แหล่งเงินทุนที่พอเพียงและหลากหลายจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้รับผลตอบแทนมากน้อย
เพียงใด ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุนจากการกู้ยืมที่พึ่งพิงเพียงเงินกู้จากสถาบัน
การเงินเป็นหลักในอดีต มาเป็นการระดมเงินทุนผ่านตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ โดยที่ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ ได้มี
การขายลดตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นปริมาณจ�ำนวนเงินสูงถึง 625 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมติดังกล่าวได้ถูกน�ำเข้าพิจารณาในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะท�ำให้
บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมและจะสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
13.2.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบญ
ั ชี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 900,000 บาท และจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,120,000 บาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ 220,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษทั ฯ ยังมีคา่ บริการอืน่ ๆ เพิม่ เติบ ได้แก่ ค่าเดินทาง
ค่าล่วงเวลา และค่าส�ำเนาเอกสารที่ต้องช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ เป็น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วย
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
กรรมการตรวจสอบ
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพีรภา เปี่ยมอุดมสุข ท�ำหน้าที่รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และนางสาวพีรภา
เปี่ยมอุดมสุข เข้ามาท�ำหน้าที่เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ำกับดูแลรายงานและงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เสนอให้บริษทั ฯ แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี และปฏิบตั งิ านอืน่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�ำนวน 5 ครั้ง โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องรายงาน
และงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหาร
ความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อสรุปที่เป็นสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี พร้อมทัง้ แสดงความเห็นและข้อสังเกต เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงาน
ทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานถูกต้องตามที่ควร โดยจัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินที่เพียงพอ
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
โดยเชิญผู้ตรวจสอบภายในอิสระและฝ่ายจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน
3. สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นว่าการท�ำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อทางบริษัทฯ
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติ
5. พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ประเมิน
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
6. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2559

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�ำปีบัญชี 2559 ของบริษัท
ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ที่จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส�ำคัญ โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันการทุจริตและ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท�ำงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีบัญชี 2559 ของบริษัท
ดังนัน้ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อรายงานทางการเงินของบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูซ้ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ
มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส
ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทัง้ ให้มคี วามเพียงพอของการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการก�ำกับดูแลของบริษัท ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของ
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป มีการใช้นโยบายบัญชี
ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นางดวงพร สุจริตานุวัต)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบ
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(นายสมพล เอกธีรจิตต์)
กรรมการผู้จัดการ

14. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธี
การตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่อง มีดังต่อไปนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้แต่ละประเภทประมาณการตามผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงินและ
การวิเคราะห์อายุหนี้ ซึ่งในการประมาณการจ�ำเป็นต้องอาศัยข้อสมมติหลายประการ ผู้บริหารจึงจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างสูงในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ ลูกหนีม้ ปี ญ
ั หาในการจ่ายช�ำระคืนหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้ รวมถึง
พิจารณาช่วงเวลาทีค่ วรจะรับรูป้ ระมาณการผลขาดทุนดังกล่าว นอกจากนี้ การประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญดังกล่าวถือว่า
มีนัยส�ำคัญ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้
จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อรวมจ�ำนวน 1,897 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 95
ของยอดสินทรัพย์รวม) และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 52 ล้านบาท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบ
ความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาและท�ำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกีย่ วกับการติดตามหนีข้ องลูกหนี้ การรับช�ำระหนี้ การค�ำนวณอายุ
หนีค้ งค้าง การตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีแ้ ละการบันทึกรายการบัญชี โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ท�ำความเข้าใจ
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รายงานของผู
้สอบบัญชีรับำอนุ
าต
ฐานะการเงิ
นและผลการด�
เนินญงาน

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และได้ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติและ
วิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยการสอบทานข้อมูลหลักกับแหล่งที่มาของข้อมูล
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสม�่ำเสมอในการประยุกต์ใช้ข้อสมมติ สุ่มทดสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล
ที่น�ำมาใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทดสอบการค�ำนวณอายุหนี้คงค้าง และการค�ำนวณส�ำรองเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญของลูกหนี้แต่ละประเภท
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีนโยบายการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 โดยในปี 2559 บริษัทฯ
มีรายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อรวมจ�ำนวน 174 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 61 ของรายได้รวม) ซึ่งถือเป็นรายได้หลัก
ของกิจการ โดยรายได้ดังกล่าวเกิดจากการให้สินเชื่อกับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากราย และมีการให้สินเชื่อหลากหลายประเภท
ซึง่ สัญญาแต่ละประเภทมีเงือ่ นไขในการรับรูร้ ายได้ทแี่ ตกต่างกัน ท�ำให้บริษทั ฯ มีวธิ กี ารรับรูร้ ายได้ทแี่ ตกต่างกันในแต่ละประเภท
สัญญา นอกจากนี้ การรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ อาศัยการประมวลผลโดยระบบสารสนเทศเป็นหลัก ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจ
กับการตรวจสอบการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทัว่ ไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อ การรับช�ำระเงิน การค�ำนวณการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ
ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่าง
สัญญาเงินให้สนิ เชือ่ แต่ละประเภทเพือ่ ตรวจสอบการบันทึกรายการเงินให้สนิ เชือ่ การรับช�ำระเงินและการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้
ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท�ำการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบีย้ ทีร่ บั รูต้ ลอดระยะเวลาบัญชี และการหยุดรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ และสุม่ ตรวจสอบ
การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ดอกเบี้ยซึ่งถูกบันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้ง
ทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้วา่ ข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ ง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสือ่ สารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาว สมใจ คุณปสุต

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2560
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุป
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

15. ตารางแสดงงบการเงิน
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
2559

2558

7
8

78,721,442
25,563,747

71,470,335
24,093,203

9

640,761,830

202,114,854

10

846,532,067

518,314,760

11
12

111,188,925
80,598,352

112,983,477
72,540,255

1,795,847,133

1,009,776,073

14

29,939,538

43,348,695

10

908,763

110,345

11

111,734,265

56,686,041

12
15
16
17

28,660,912
10,165,213
3,633,532
10,669,329
195,711,552
1,991,558,685

44,556,236
9,722,798
1,328,085
6,307,606
162,059,806
1,171,835,879

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม - ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง - ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2,141,125
10,339,645

8,259,189

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
2559

2558

18
19
20
22

843,838,462
2,430,727
20,258,546
199,783,769

313,184,033
656,433
9,191,600
-

21

488,492
13,836,731

429,999
9,995,180

58,895,374

42,909,217

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินรับรอคืนให้ลูกหนี้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

39,873,293
1,179,405,394

29,188,937
405,555,399

20
22

31,902,000
299,467,079

1,114,546
349,033,605

21
23

648,413
4,359,740
336,377,232
1,515,782,626

1,133,543
3,886,580
355,168,274
760,723,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ตารางแสดงงบการเงิน

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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24

2559

2558

200,000,000

200,000,000

200,000,000
70,718,399

200,000,000
70,718,399

16,846,139
188,211,521
475,776,059
1,991,558,685

11,681,139
128,712,668
411,112,206
1,171,835,879

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

ก�ำไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย/จัดหาสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

25
26
27

13

17

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี (ขาดทุน)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2559

2558

174,297,499
97,004,433
15,888,798
287,190,730

119,693,154
56,169,005
15,052,699
190,914,858

28,405,763

15,751,619

63,259,351

43,191,225

23,751,045
115,416,159
171,774,571
(45,019,198)
126,755,373
(26,093,104)
100,662,269

13,295,796
72,238,640
118,676,218
(29,570,436)
89,105,782
(18,659,128)
70,446,654

-

(342,226)
68,445
(273,781)

100,662,269

70,172,873

0.50

0.35

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ตารางแสดงงบการเงิน

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ�ำหน่าย
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

126,755,373

89,105,782

2,340,991
23,751,045
(2,532)
(33,021,239)
642,655
473,160
44,376,543
165,315,996

1,943,302
13,091,049
(3,507)
(29,806,858)
294,484
419,906
29,275,952
104,320,110

(106,310)
(447,392,409)
(343,978,174)
(26,673,069)
13,624,966
(2,141,125)

29,068,547
2,664,397
(272,551,042)
78,060,490
(37,923,175)
-

(2,837,172)

(926,281)

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หนี้สินจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สินทรัพย์ซื้อมาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

2559

2558

1,774,294
25,898,068
-

(7,722,332)

13,409,157
(5,103,249)
16,928
8,322,836

(27,316,068)
(3,986,161)
4,673
(31,297,556)

530,654,430
54,700,000

(53,017,028)
-

(935,771)
(7,830,491)

(616,514,935) (113,775,548)
(43,431,696) (25,462,140)
(26,604,342) (16,758,685)
(686,550,973) (155,996,373)

(12,845,600)
(605,758)
149,574,588
(35,998,416)
685,479,244
7,251,107
71,470,335
78,721,442

(22,326,611)
(605,760)
348,739,121
(24,000,000)
248,789,722
61,495,793
9,974,542
71,470,335

-

2,979,047

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ตารางแสดงงบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย
และช�ำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 200,000,000
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
โอนก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็น
ส�ำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี (ขาดทุน)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 200,000,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 200,000,000
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
โอนก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็น
ส�ำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 200,000,000

ก�ำไรสะสม
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส�ำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

70,718,399
-

8,158,806
-

86,062,128 364,939,333
(24,000,000) (24,000,000)

70,718,399

3,522,333
11,681,139

(3,522,333)
70,446,654 70,446,654
(273,781)
(273,781)
70,172,873 70,172,873
128,712,668 411,112,206

70,718,399
-

11,681,139
-

128,712,668 411,112,206
(35,998,416) (35,998,416)

70,718,399

5,165,000
16,846,139

(5,165,000)
100,662,269 100,662,269
100,662,269 100,662,269
188,211,521 475,776,059

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รวม

16.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย โดยมี บริษทั
เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทยเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจหลัก
ในการให้บริการทางการเงินในรูปของการเช่าซือ้ การเช่าการเงิน การให้สนิ เชือ่ โดยการรับซือ้ สิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดจากการ
จ�ำหน่ายสินค้าและบริการ และการให้กยู้ มื เงิน ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯ อยูท่ เี่ ลขที่ 900/17 ชัน้ 21 อาคารไอที
โปรเฟสชัน่ แนล ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

2.

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี ทีอ่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่
ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและ
ค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินทีม่ ี
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุง
หรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ

4.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ก) รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเงินให้กู้ยืมและจากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
บริษัทฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเงินให้กู้ยืมและจากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องตามเกณฑ์คงค้างตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ยกเว้นในกรณีที่ลูกหนี้ค้างช�ำระเกินกว่าเก้าสิบวันจะรับรู้
เมื่อได้รับช�ำระ
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1.

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

ข)

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ก) ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ข) ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้สินเชื่อ
ค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อ เช่น ค่านายหน้า จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.4 ลูกหนี้
ลูกหนีป้ ระกอบด้วย ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีต้ ามสัญญาเงินให้กยู้ มื ลูกหนีจ้ ากการรับซือ้ สิทธิเรียกร้อง ลูกหนีต้ ามสัญญา
เช่าการเงินและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รายได้จากสัญญา
เช่าการเงินและเช่าซือ้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ (รายได้ทางการเงินรอรับรู)้ แสดงเป็นรายการหักจากลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า
การเงินและลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และค่าใช้จา่ ยทางตรงรอตัดบัญชีจะแสดงเป็นรายการหักจากรายได้ทางการเงิน
รอรับรู้
4.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิ
เรียกร้องในอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้ที่ค้างช�ำระ โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนเดือนคงค้างของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ประกอบ
กับประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และเช่าการเงินในอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้
ที่ค้างช�ำระสุทธิจากรายได้ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนเดือนคงค้างของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ประกอบ
กับประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากันส�ำรองเพิ่มเติมโดยค�ำนึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.6 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายเป็นสินทรัพย์ที่ยึดมาจากลูกหนี้ ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ำกว่า
4.7 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอุปกรณ์คำ� นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
5 ปี
เครื่องตกแต่ง
5 ปี
คอมพิวเตอร์
3 ปี
ยานพาหนะ
10 ปี
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ค)

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
บริษัทฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ยกเว้นในกรณีที่ลูกหนี้ค้างช�ำระเกินกว่าเก้าสิบวันจะรับรู้เมื่อได้รับช�ำระ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ดังนี้
		 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
อายุการให้ประโยชน์
10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
บริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษทั ฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ เงินที่
บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯ ค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจาก
ก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

บริษทั ฯ รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีในจ�ำนวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯ จะมี
ก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯ ควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ ท�ำให้
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และ
มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้
ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า
บริษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ยกเว้นในกรณี
ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด
ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1		ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2		ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3		ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่า
ยุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้ ประจ�ำ
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5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ทตี่ กลงร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ บริษทั ฯ มีนโยบาย
ในการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการค้าระหว่างกัน และรายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
1. ค่าซื้อสินค้าและบริการและค่าบริการจ่ายอื่นเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน
2. ซื้อและขายสินทรัพย์ถาวรเป็นไปตามราคาตลาด
ชื่ อกิ จการ

บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)

ความสั ม พั น ธ์

ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด

มีกรรมการร่วมกัน (ในฐานะคู่สมรส)
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ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการ
ไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีแ้ ต่ละประเภท ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้าง
และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้
ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษทั ฯ ควรรับรูจ้ ำ� นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด
ซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้
เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด
โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครือ่ งมือ
ทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณ อาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

รายการธุรกิจที่ส�ำคัญในระหว่างปีระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน))
ซื้อสินค้าและบริการ
ค่าบริการจ่ายอื่นๆ
เงินปันผลจ่าย
ซื้อสินทรัพย์
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริการจ่ายอื่นๆ
ซื้อสินทรัพย์

2559

(หน่วย: พันบาท)
2558

550
14,364
23

755
539
11,280
30

4,077
-

2,395
7

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
2559

(หน่วย: พันบาท)
2558

เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

64
2,367

78
578

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2,431

656

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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2559

2558

20,775
844
21,619

20,730
663
21,393

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
2558

20
78,701
78,721

20
71,450
71,470

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.4 ต่อปี
(2558: ร้อยละ 0.4 ต่อปี)

8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
			

(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

9.

2559

2558

18,489

16,305

5,278
315
24,082
(712)
23,370

541
2,071
18,917
(2,076)
16,841

2,194
2,194
25,564

7,252
7,252
24,093

ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
(หน่วย: พันบาท)
ลู ก หนี้ ต ามสัญญาเงินให้กู้ยืม
- ส่ วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี (1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญา
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
- ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินกว่าหนึ่งปี

2559

2558

2559

รวม

2559

2558

2558

649,749
(8,987)

202,357
(242)

-

-

649,749 202,357
(8,987)
(242)

640,762

202,115

-

-

640,762 202,115

(1) ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
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เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมสามารถจ�ำแนกอายุตามระยะเวลาคงค้าง
นับจากวันครบก�ำหนดช�ำระได้ดังต่อไปนี้
2559

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2558

604,331

189,479

29,351
12,835
3,232
649,749
(8,987)
640,762

12,368
400
110
202,357
(242)
202,115

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระหนี้ตามสัญญาระหว่างลูกหนี้
กับคู่สัญญาให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเต็มจ�ำนวน

10. ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
(หน่วย: พันบาท)
ลู ก หนี้ จ ากการรับ ซื้อสิทธิ
เรี ย กร้ อ ง - ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช� ำ ระภายในหนึ่งปี(1)

2559

2558

ลูกหนี้จากการรับซื้อ
สิทธิเรียกร้อง
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2)

878,594
(32,062)

ลูกหนี้จากการรับซื้อ
สิทธิเรียกร้อง - สุทธิ

846,532

ลูกหนี้จากการรับ ซื้อสิทธิ
เรีย กร้อง - ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี

2559

2558

537,540
(19,225)

909
-

518,315

909

รวม

2559

2558

110
-

879,503
(32,062)

537,650
(19,225)

110

847,441

518,425

(1) ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�ำนวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
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บริษัทฯ มีนโยบายในการรับซื้อสิทธิเรียกร้องโดยบริษัทฯ ได้ให้สินเชื่อในอัตราประมาณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่า
ในใบแจ้งหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนีจ้ ากการรับซือ้ สิทธิเรียกร้องสามารถจ�ำแนกอายุตามระยะ
เวลาคงค้างนับจากวันครบก�ำหนดช�ำระได้ดังนี้

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ

2558

762,500

424,238

44,873
23,657
26,337
13,810
8,326
879,503
(32,062)
847,441

62,126
21,144
2,418
20,053
7,671
537,650
(19,225)
518,425

11. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ปี
และมีก�ำหนดจ่ายค่างวดเป็นรายงวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงินแบ่งตามระยะเวลาการครบก�ำหนดช�ำระตามสัญญาได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ า
ลู กหนี้ ต ามสั ญญาเช่ า
การเงิน - ส่วนที่ถึงก�ำหนด การเงิน - ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช� ำ ระภายในหนึ่ ง ปี(1)
ช� ำ ระเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี
2559
2558
2559
2558

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2)
ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าการเงิน - สุทธิ

2559

รวม

2558

130,367
(19,132)
111,235
(46)

133,031
(13,263)
119,768
(6,784)

125,209
(13,475)
111,734
-

61,760
(5,074)
56,686
-

255,576 194,791
(32,607) (18,337)
222,969 176,454
(46) (6,784)

111,189

112,984

111,734

56,686

222,923 169,670

(1) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�ำนวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
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2559

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสามารถจ�ำแนกอายุตามระยะเวลาคงค้าง
นับจากวันครบก�ำหนดช�ำระ (พิจารณาเป็นรายสัญญา หากสัญญาใดมีหนี้งวดใดงวดหนึ่งค้างช�ำระให้ถือว่ายอดหนี้
ทั้งสัญญาค้างช�ำระด้วย) ได้ดังนี้
2559

(หน่วย: พันบาท)
2558

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

219,629

154,563

2,079
1,261
222,969
(46)

5,213
9,454
343
813
6,068
176,454
(6,784)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

222,923

169,670

บริษัทฯ ได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินซึ่งใช้เป็นหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น
มีจ�ำนวน 46 ล้านบาทและอีกจ�ำนวน 81 ล้านบาท เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาว (2558: 41 ล้านบาท และ
20 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

12. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี และ
มีกำ� หนดการจ่ายค่างวดเป็นรายงวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบีย้ คงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญา ซึง่ ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้
แบ่งตามระยะเวลาการครบก�ำหนดช�ำระตามสัญญาได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ลู ก หนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
- ส่ วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี (1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
- ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินกว่าหนึ่งปี

2559

รวม

2559

2558

2559

2558

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

97,723

83,007

31,894

48,853

129,617

131,860

หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2)
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ - สุทธิ

(8,066)
89,657
(9,059)
80,598

(8,800)
74,207
(1,667)
72,540

(3,233)
28,661
28,661

(4,297)
44,556
44,556

(11,299)
118,318
(9,059)
109,259

(13,097)
118,763
(1,667)
117,096

(1) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�ำนวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
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2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสามารถจ�ำแนกตามระยะเวลาคงค้างนับจาก
วันครบก�ำหนดช�ำระ (พิจารณาเป็นรายสัญญา หากสัญญาใดมีหนีง้ วดใดงวดหนึง่ ค้างช�ำระให้ถอื ว่ายอดหนีท้ งั้ สัญญา
ค้างช�ำระด้วย) ได้ดังนี้
2558

106,080

110,153

1,932
1,293
9,013
118,318
(9,059)
109,259

4,239
899
430
3,042
118,763
(1,667)
117,096

13. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิ
เรียกร้อง ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินและลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และดอกเบีย้ ค้างรับส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 เป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม

ยอดต้นปี
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

2559

2558

30,200
23,751
(2,126)
51,825

16,904
13,296
30,200

14. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้เป็นจ�ำนวนรวม 30 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากธนาคารจ�ำนวน 1 ล้านบาท เป็นเงินโอนสิทธิที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกหนี้โดยมีข้อก�ำหนด
ในการเบิกถอนกับทางธนาคารที่ให้สินเชื่อกับบริษัทฯ และอีกจ�ำนวน 29 ล้านบาท ได้น�ำไปค�้ำประกันการออก
หนังสือค�้ำประกัน ซึ่งออกโดยธนาคารในนามลูกค้าของบริษัทฯ (2558: 43 ล้านบาท 11 ล้านบาท และ 32 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
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อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ

2559

(หน่วย: พันบาท)

15. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ส่ วนปรั บปรุ ง เครื่อง
อุป กรณ์
ส� ำ นั ก งานเช่ า ตกแต่ง คอมพิวเตอร์ ส�ำนักงาน

ยาน
พาหนะ

ทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

1,076
2,231
3,307
218
3,525

646
30
676
26
702

1,634
445
(194)
1,885
405
(44)
2,246

919
1,010
(23)
1,906
1,031
2,937

6,493
6,493
6,493

920
920

10,768
3,716
(217)
14,267
2,600
(44)
16,823

434
468

212
112

1,270
285

486
259

585
649

-

2,987
1,773

902
662

324
114

(194)
1,361
349

(22)
723
369

1,234
649

-

(216)
4,544
2,143

1,564

438

(29)
1,681

1,092

1,883

-

(29)
6,658

2,405

352

524

1,183

5,259

-

9,723

1,961

264

565

1,845

4,610

920

10,165

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2558 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

1,773

2559 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

2,143

2,143

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 2.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเครื่องตกแต่งส�ำนักงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�ำนักงานจ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัด
ค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำ� นวนเงิน
ประมาณ 1.2 ล้านบาท (2558: 1.2 ล้านบาท)
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 			
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2559

โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ระหว่ า งติ ด ตั้ ง

รวม

1,699
270
1,969
90
48
2,107

95
95
2,413
(48)
2,460

1,794
270
2,064
2,503
4,567

566
170
736
198
934

-

566
170
736
198
934

1,233

95

1,328

1,173

2,460

3,633

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการตัดจ�ำหน่ายคงเหลือ 0.2-9.9 ปี

17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
17.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2559

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการท�ำสัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าซื้อรอรับรู้
ผลต่างรายได้ที่รับรู้จากสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่านายหน้ารอตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดจ�ำหน่าย
รวม

10,365
872

6,041
777

57
105
11,399

72
200
7,090

(580)
(150)
(730)

(589)
(193)
(782)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

10,669

6,308
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ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558

โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์

17.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2559

2558

30,454
-

20,467
(3)

(4,361)

(1,805)

26,093

18,659

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2559

2558

-

(68)

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (ร้อยละ 20)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2559

2558

126,755

89,106

25,351
-

17,821
(3)

168
(119)
693
742
26,093

91
(9)
759
841
18,659

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ย

2559

(หน่วย: พันบาท)
2558

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ตั๋วแลกเงิน
รวม
หัก: ดอกเบีย้ รอตัดบัญชีของตัว๋ แลกเงิน
รวม

MOR
5.45 - 6.00,
MOR - 1.75, MLR ± 0.25
3.85 - 5.00

1,734

40

220,303
625,000
847,037
(3,199)
843,838

63,144
250,000
313,184
313,184

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจ�ำนวน 39 ล้านบาท (2558: 33 ล้านบาท)
ค�้ำประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาเช่าการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ได้ระบุขอ้ ก�ำหนดบางประการเพือ่ ให้บริษทั ฯ ต้องปฎิบตั ติ าม เช่น การด�ำรงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา และการด�ำรงอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทฯ

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
2559

2558

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2,431

656

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2,431

656
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วันที่ ท�ำสัญ ญา

11.2
6.5
4.9
7.3
7.2
18.7
36.0

196
1,115
6,600
12,348
20,259

2559

2,512
1,460
980
2,860
1,380
9,192

2558

8,250
23,652
31,902

2559

1,114
1,114

2558

ส่ว นที่ ถึงก� ำหนดช�ำ ระ ส่ ว นที่ ถึ ง ก� ำ หนดช� ำ ระ
ภายในหนึ่งปี
เกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี

196
1,115
14,850
36,000
52,161

2559

รวม

2,512
1,460
980
2,860
2,494
10,306

2558

2 ปี 7 เดือน
2 ปี 7 เดือน
2 ปี
2 ปี 9 เดือน
2 ปี 11 เดือน
2 ปี 10 เดือน
2 ปี 11 เดือน

ระยะเวลา
เงิน กู้

ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน

ช�ำ ระคืน
เงิน ต้น

ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน

ช�ำ ระ
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย MLR - 0.75 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย MLR - 0.75 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี

อัต ราดอกเบี้ย

เงื่อ นไขที่ส�ำ คัญ ของสัญ ญาเงิน กู้ยืม

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
การด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามสัญญาเช่าการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11

1 3 ธันวาคม 2556
2 3 ธันวาคม 2556
3 7 กุมภาพันธ์ 2557
4 1 เมษายน 2557
5 15 ธันวาคม 2557
6 20 เมษายน 2559
7 22 ธันวาคม 2559
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

ล�ำดั บ
ที่

วงเงิ นกู ้ยืม
(หน่ว ย:
ล้า นบาท)

จ�ำนวนเงิ น กู ้ ยื ม (หน่ ว ย: พั น บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศมีดังนี้

20. เงินกู้ยืมระยะยาว/ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก: เงินกู้เพิ่มระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

2559

2558

1,319
(183)
1,136
(488)
648

1,929
(365)
1,564
(430)
1,134

บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลิสซิง่ เพือ่ เช่ายานพาหนะใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการโดยมีกำ� หนดช�ำระ
ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 5 ปี
บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2559
ไม่ เ กิ น 1 ปี

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่า

609
(121)
488

1 - 5 ปี

710
(62)
648

รวม

1,319
(183)
1,136

(หน่วย: พันบาท)
2558

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่า

ไม่ เ กิ น 1 ปี

609
(179)
430

1 - 5 ปี

รวม

1,320
(186)

1,929
(365)

1,134

1,564
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(หน่วย: พันบาท)
10,306
54,700
(12,845)
52,161

22. หุ้นกู้
ล�ำดับ

วั น ที่ ออกหุ ้ น กู ้

2559

เงื่ อ นไข

2558

1

29 เมษายน 2558 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี
โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
150,000 150,000
2 9 กรกฎาคม 2558 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.30 ต่อปี
โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
200,000 200,000
3 1 มิถุนายน 2559 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี
โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
150,000
รวม
500,000 350,000
หัก: ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชี
(749)
(966)
หุ้นกู้
499,251 349,034
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
(199,784)
รวม
299,467 349,034
หุ้นกู้มีข้อปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผลและ
การจ�ำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน เป็นต้น

23. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี
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2559

2558

3,886

3,124

361
113

282
138

4,360

(317)
414
245
3,886

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯ ประมาณ 14 ปี และ 14 ปี ตามล�ำดับ
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2558

2.9%
5.5%
8.0% - 30.0%

2.9%
5.5%
8.0% - 30.0%

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจ�ำนวนพนักงาน

อั ต ราลดลง

ร้ อ ยละ

หนี้ สิ น
เพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)

ร้ อ ยละ

หนี้ สิ น
เพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)

1
1

(0.3)
0.4

1
1

0.3
(0.3)

20 จากฐานเดิม

(0.2)

20 จากฐานเดิม

0.3

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจ�ำนวนพนักงาน

อั ต ราลดลง

ร้ อ ยละ

หนี้ สิ น
เพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)

ร้ อ ยละ

หนี้ สิ น
เพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง)

1
1

(0.3)
0.3

1
1

0.3
(0.3)

20 จากฐานเดิม

(0.2)

20 จากฐานเดิม

0.2

24. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั สรรส�ำรองตามกฎหมายเป็นจ�ำนวนเงิน 5.2 ล้านบาท (2558: 3.5 ล้านบาท)
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2559

25. รายได้ดอกเบี้ย
2559

รายได้ดอกเบี้ยจาก
สัญญาเงินให้กู้ยืม
การรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซื้อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

55,329
85,947
19,842
13,179
174,297

(หน่วย: พันบาท)
2558

35,949
53,937
20,951
8,856
119,693

26. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
2559

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจาก
สัญญาเงินให้กู้ยืม
การรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซื้อ
การออกหนังสือค�้ำประกัน
การออกหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

38,203
43,743
386
122
13,592
932
26
97,004

(หน่วย: พันบาท)
2558

25,668
21,031
300
149
8,095
908
18
56,169

27. รายได้อื่น
2559

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ส่วนต่างของรายได้และต้นทุน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

50,914
(47,848)
3,066
12,823
15,889

(หน่วย: พันบาท)
2558

92,595
(89,408)
3,187
11,866
15,053

ส่วนต่างของรายได้และต้นทุนคือการให้บริการจัดหาสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งแสดงด้วยยอดสุทธิของรายได้จากการจัดหา
สินค้าและต้นทุนของสินค้า โดยรวมไว้ในรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

56,756
23,751
3,127
7,369
4,457
7,534
2,410
2,341

38,105
13,296
2,640
1,575
2,813
4,501
2,003
1,943

29. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

30. เงินปันผล
เงิ น ปั น ผล

อนุ มั ติ โ ดย

เงินปันผลประจ�ำปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
เงินปันผลประจ�ำปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

เงิ น ปั น ผล
จ่ า ย

เงิ น ปั น ผลจ่ า ย
ต่ อ หุ ้ น

ล้านบาท

บาท

24

0.12

เมษายน 2558

36

0.18

เมษายน 2559

วั น ที่ จ ่ า ย

31. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และเงินทีบ่ ริษทั ฯ
จ่ายสมทบให้ในอัตราเท่ากัน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ
รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 0.76 ล้านบาท (2558: 0.62 ล้านบาท)
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เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานและค่าบริการจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าที่ปรึกษากฎหมายและบริการทางการเงิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

2559

32. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานทีร่ ายงานเพียงส่วนงานเดียวคือ การให้บริการทางการเงินในรูปของ
การให้เช่าซือ้ และการให้เช่าการเงิน การให้สนิ เชือ่ โดยการรับซือ้ สิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดจากการจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ
และการให้กู้ยืมเงิน และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
พิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุน
จากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้และก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามที่แสดงในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของ
กิจการ

33. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันนอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุอื่น ดังนี้
33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าอาคารส�ำนักงานและสัญญาบริการอืน่ ๆ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
2559

จ่ายช�ำระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

3.4
1.6

(หน่วย: ล้านบาท)
2558

3.8
4.6

33.2 การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระจากการเข้าค�้ำประกันลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ธนาคารออกหนังสือ
ค�้ำประกันซองประกวดราคา ซึ่งธนาคารจะออกให้ในนามลูกค้าของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 98 ล้านบาท (2558:
37 ล้านบาท) โดยบริษทั ฯ ได้นำ� เงินฝากธนาคารจ�ำนวน 29 ล้านบาท เพือ่ ค�ำ้ ประกันการออกหนังสือค�ำ้ ประกันดังกล่าว
33.3 โครงการร่วมทุนส�ำหรับพนักงาน
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้มีโครงการร่วมทุนส�ำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโครงการสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออม
โดยการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการเป็นรายเดือน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบ
ให้กับสมาชิกเป็นรายเดือนในจ�ำนวนที่เท่ากัน ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ต่อเดือน โดยโครงการดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ในระหว่างปี เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้กับสมาชิกในโครงการได้แสดงไว้
เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
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34. เครื่องมือทางการเงิน

34.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ลูกหนีต้ ามสัญญาเงินให้กยู้ มื ลูกหนี้
จากการรับซือ้ สิทธิเรียกร้อง ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินและลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนี้
โดยการก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหาย
ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ ไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯ มีฐาน
ของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนีส้ ทุ ธิจากค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
34.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ไม่มเี งินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนัน้ ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด
จึงมีเฉพาะความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ คือความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของเครือ่ งมือทางการเงินจะเปลีย่ นไปเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้
และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด หรือวันทีม่ กี าร
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มี
1 ปี 1 ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

641
846
111
80
-

1
112
29
29

76
1

3
26
-

79
26
641
847
223
109
30

0.4
15
14 - 15
5.5 - 9.9
5.5 - 8.2
0.85 - 1.35

622

-

222

-

844

-

-

52

2
-

2
52

200
-

299
1

-

-

499
1

3.85 - 6.00,
MOR, MOR - 1.75,
MLR + 0.25
MLR, MLR - 1.00,
MLR - 0.75
5.25 - 5.30
14.20
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เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซือ้ เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
เงินกูย้ มื ระยะยาว หุน้ กู้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน
ดังกล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มี
1 ปี 1 ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

202
518
113
72
-

57
45
32

70
11

1
24
-

250
-

349
2

63
10
-

1
-

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

71
24
202
518
170
117
43

0.4
15
14 - 15
6.8 - 7.8
5.9 - 8.0
0.4

4.2 - 5.0,
313
MOR, MLR
1
10 MLR, MLR - 0.75
349
5.3
2
14.2

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับการเข้าท�ำธุรกรรมค�ำ้ ประกันการซือ้ สินค้าเป็นเงิน
ตราต่างประเทศ บริษทั ฯ จึงได้ตกลงท�ำสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาซือ้ เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้าจ�ำนวน 1.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในอัตรา 35.94 - 36.20 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ จะครบก�ำหนดในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 อย่างไรก็ตาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ไม่มสี นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศและไม่มภี าระผูกพันตามสัญญา
อัตราแลกเปลีย่ น
34.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ จะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันได้เมือ่ ครบก�ำหนด เนือ่ งจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้
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วันทีท่ คี่ รบก�ำหนดของเครือ่ งมือทางการเงินนับจากวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดงั นี้

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
ไม่มีก�ำหนด

รวม

79
-

26
641
846
111
80
-

1
112
29
-

30

79
26
641
847
223
109
30

-

844
2
20
200
1

32
299
-

-

844
2
52
499
1

(1) ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม สัญญารับซื้อสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกิน 1 ปี
รวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม (1)
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี

2558
มากกว่า 1 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
ไม่มีก�ำหนด

รวม

71
-

24
202
518
113
72
-

57
45
-

43

71
24
202
518
170
117
43

-

313
1
9
-

1
349
1

-

313
1
10
349
1

(1) ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม สัญญารับซื้อสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกิน 1 ปี
รวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
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รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม (1)
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2559
มากกว่า 1 ปี

34.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่มีสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
มู ล ค่ า
ตามบั ญ ชี

สินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มู ล ค่ า ยุ ติธ รรม
ระดั บ 1

ระดั บ 2

ระดั บ 3

รวม

79
26
641
847
223
109
30

79
2

26
641
847
28

237
114
-

79
26
641
847
237
114
30

844
2
52
499
1

-

844
2
52
501
1

-

844
2
52
501
1

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
มู ล ค่ า
ตามบั ญ ชี

สินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มู ล ค่ า ยุ ติธ รรม
ระดั บ 1

ระดั บ 2

ระดั บ 3

รวม

71
24
202
518
170
117
43

71
11

24
202
518
32

164
118
-

71
24
202
518
164
118
43

313
1
10
349
2

-

313
1
10
351
2

-

313
1
10
351
2

การจัดล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นไป
ตามทีก่ ำ� หนดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.15
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35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ
มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 3.19:1 (2558: 1.85:1)

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท
และจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�ำนวน 20 ล้านหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หากเหลือเศษ
จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.1112 บาท
2) ออกเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�ำนวนไม่เกิน 160 ล้านหน่วย ให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นต่อ 4 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท
3) เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100 ล้านหุ้น ท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
4) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปันผลและการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิจำ� นวน 20 ล้านหุน้
และ 80 ล้านหุ้น ตามล�ำดับ

37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของ
เจ้าของ
(หน่วย: บาท)
ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น

ตามที่ จั ด ประเภทใหม่

ตามที่ เ คยรายงานไว้

56,169,005
15,052,699

55,260,955
15,960,749

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีจ่ ะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินฝากธนาคาร
ที่มีภาระค�้ำประกันแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้ตามสัญญารับซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อประมาณตามมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ตลาดปัจจุบันของเงินให้กู้ยืมประเภทเดียวกัน
ค) มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ โดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส�ำหรับเงินกูย้ มื ทีม่ เี งือ่ นไข
ใกล้เคียงกัน

17. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ชื่อบริษัท

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

900/17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) สัญญาเช่าซื้อ (Hire
Purchase) และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) รวมทั้งมีบริการทางการ
เงินเสริมอืน่ ๆ เช่น สินเชือ่ เพือ่ การจัดหาหนังสือค�ำ้ ประกันซอง (Bid Bond) สินเชือ่ เพือ่
สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
และบริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit)
เลขทะเบียนบริษัท

0107556000353

โทรศัพท์

0-2686-3200-4

โทรสาร

0-2686-3228, 0-2682-6089

เว็บไซต์

www.leaseit.co.th

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 66(0)-2009-9726 โทรสาร 66(0)-2009-9807-8
หรือ TSD Call Center 66(0)-2009-9999

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสมใจ คุณปสุต		
นางสาวรัตนา จาละ 		
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 66(0)-2264-0777 โทรสาร 66(0)-2264-0789-90
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