LIT

ผูนำในการดำเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเปนแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน
ประเภท Non-Bank โดยมีกลุมลูกคาเปน SMEs ที่เปนคูคากับหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ

พั น ธกิ จ ของเรา
พั
น
ธกิ
จ
ของเรา
Our Mission

เปนแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank)
ที่สามารถสรางโอกาสใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จนนำไปสูการยกระดับความสัมพันธ
ระหวางกันในระดับคูคา (True Financial Partner)

วิสัยทัศนขององคกร

Our Vision
รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับทุกคน

วิ สั ย ทั ศ น์ข ององค์กลูกรคา

Customers
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ผูถือหุน
Shareholders
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Unity

รวมใจเปนหนึ่ง

ove Forward
Mntegrity

กลาที่จะเปลี่ยนแปลง

I are

ความซื่อสัตย

C

เราใสใจลูกคา
และพนักงาน
เพราะคุณคือคนสำคัญ
ของเรา

พนักงาน
Employees

3

สนับสนุน

ทางการเงิน

สนับสนุน
จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย

เอ็ม เอ ไอ

มีประสบการณ
ดำเนินธุรกิจใหบริการ

13 ป
ทางการเงิน

เงินทุน

ไปแลวกวา

50,000
ลานบาท

ใหกับผูประกอบการ

SMEs
กวา

2,500
ราย

เป้ า หมายของลีซ อิท
เปาหมายของลีซ อิท
Our Goals

ลีซ อิท มีเปาหมายในการเปนผูใหบริการสินเชื่อนอกภาคสถาบันการเงิน (Non-Bank) ชั้นนำ
ที่สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการหรือผูขอใชบริการสินเชื่อ
โดยบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในแตละดานเพื่อพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน 6 ดาน
ดานการสรางรายได
เพื่อสรางความมั่งคั่ง
และมั่นคงใหแกองคกร
ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการสินเชื่อ

ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงาน
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ดานความพึงพอใจ
ของลูกคา

ดานความนาเชื่อถือ
และภาพลักษณองคกร

ดานการเติบโตอยางยั่งยืน

พัฒนาการที่สำคัญ Key Development

วันนี้ ลีซ อิท ไดใหความสำคัญกับการสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการ SMEs และตองการให SMEs เขาถึงแหลงเงินทุน
ลีซ อิท จึงมุงมั่นที่จะรวมผลักดันและสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs รวมประสบความสำเร็จและเติบโตไปดวยกัน
ภายใตสโลแกน True Financial Partner เปนมากกวาการใหสินเชื่อ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549
ใหบริการสินเชื่อ
Leasing &
Hire Purchase
ใหบริการสินเชื่อ
Factoring

เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
จากเดิมที่วางจุดยืนเปนบริษัท
ทางการเงินของSVOA (Financial Arm)
มาเปนการดำเนินธุรกิจที่มุงแสวงหากำไร
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการนำเสนอ
ผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ ออกสูลูกคา
ใหบริการ
สินเชื่อเพื่อจัดหาสินคา
(Trade Finance)

ใหบริการ
สินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนโครงการ
(Project Backup
Financing)

บริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (mai)
การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรในระดับดีพอใช
(Satisfactory) โดย IOD

ใหบริการสินเชื่อเพื่อออก
หนังสือค้ำประกันซอง
(Bid Bond & E-Bidding)

พั ฒนาการที่ส�ำคัญ
ป
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2552 2553

2555
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รางวั
ลและความสำเร็จ
Awards & Recognition

หลายปที่ผานมา ลีซ อิท ไดรับรางวัลเกียรติยศจากองคกรชั้นนำ
อันนำมาซึ่งความสำเร็จและความภูมิใจขององคกร

รางวั ล และความ
ส� ำ เร็ จ
รางวัล “ยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ”
และรางวัล “บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน”

รางวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ (Best Investor Relations Awards)
ในงาน SET Awards 2017 และรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน (Outstanding Investor
Relations Awards) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงาน SET Awards 2017 และ 2018

ออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิ “LIT-W1”
บริการ
สินเชื่อเพื่อเปด L/C
(Letter of Credit)
โดยความรวมมือกับ
ธนาคาร กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
ใหบริการ
โครงการเติมทุน
หมุนเวียนคูคา
(Supply Chain
Finance)

2558 2559

การกำกับดูแลกิจการขององคกร
ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดย IOD
รางวัล “ยอดเยี่ยมประเภท
บริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุนสัมพันธ”
(Best IR Awards)
ในโครงการ SET Awards 2017
รางวัล “บริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุนสัมพันธดเี ดน”
(Outstanding IR Awards)
ในโครงการ SET Awards 2017

2560

รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018
ประเภท “BEST BUSINESS ALLIANCE OF
THE YEAR AWARD”

ซึง่ เปนรางวัลแหงความสำเร็จในฐานะทีเ่ ปนองคกรทีไ่ ดรบั การยอมรับ
จากผูใชบริการใหเปนคูคาทางธุรกิจยอดเยี่ยมแหงป
จัดโดยนิตยสาร Business+ รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จัดตั้งบริษัทยอย
“ บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำกัด”
เพื่อใหบริการวิเคราะหขอมูลสินเชื่อ
รางวัล “บริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุน
สัมพันธดเี ดน”
(Outstanding IR Awards)
ในโครงการ SET Awards 2018
รางวัล Thailand Top
Company Awards 2018
ประเภท “BEST BUSINESS
ALLIANCE OF THE
YEAR AWARD”

ไดรับการจัดอันดับเครดิต
องคกรในระดับนาลงทุน
(Investment Grade)
ที่ "BBB-"
แนวโนม
"Stable"
การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรในระดับดีเลิศ
(Excellent) โดย IOD

การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรในระดับดีเลิศ
(Excellent) โดย IOD

2561
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Moving
forward

การกำกับดูแลกิจการขององคกรใน
“ระดับดีเลิศ” (Excellent)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การจัดอันดับเครดิตองคกรในระดับนาลงทุน
(Investment Grade) ที่ "BBB-" แนวโนม "Stable"
จากทริส เรทติ้ง

Success

together

คณะกรรมการ
Board of คณะกรรมการ
Directors

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก เจตน
มงคลหัตถี
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปาริฉัตร
เหลาธีระศิริวงศ
กรรมการบริหารอาวุโส

นายสุทัศน ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ

นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ
กรรมการ
และผูชวยกรรมการผูจัดการ

คณะผูบริหาร
คณะผู ้ บริ ห าร
Executives

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจัดการ และ CEO

นางสาวสิตาพัชร
นิโรจนธนรัฐ

นางรุงนภา โอกาศ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสนับสนุน

นางสาวปยนันท มงคล

เลขานุการบริษัท และ
ผูจ ดั การทัว่ ไปฝายพัฒนาความยัง่ ยืน

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
ผูจัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป

นางชลธิชา ศุภลักษณเมธา
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
และกรรมการผูจัดการบริษัทยอย

ลูกคาเปาหมายของลีซ อิท
Our Target
ลู ก ค้Customers
า เป้ า หมายของลีซ
อิ ท
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

กลุมเปาหมายหลัก

ผูประกอบการ SMEs
ที่มีลูกหนี้การคาเปน
หนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

70

%

30

กลุมเปาหมายรอง

ผูประกอบการ SMEs
ที่มีลูกหนี้การคาเปน
บริษัทเอกชนขนาดใหญ

%

ลูกหนี้การคา (Account Receivable) ของบริษัทฯ
สามารถจำแนกประเภทได 2 ประเภท ดังนี้
1. กลุมลูกหนี้หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
(สัดสวนลูกหนี้ที่เปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอยูที่
2. กลุมลูกหนี้บริษัทเอกชนขนาดใหญ
(สัดสวนลูกหนี้ที่เปนบริษัทเอกชนขนาดใหญอยูที่ 30%)

1

70%)

เพิม่ ความสามารถแขงขัน

สินเชื่อเพื่อ
ค้ำประกันซองประมูล
Bid Bond

ลีซ อิท พรอมใหบริการสินเชื่อ
เพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกัน
การยื่นซองประมูลราคา
สำหรับลูกคาที่ตองการเขารวม
ประมูลงานในหนวยงานราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยให
สินเชื่อตามมูลคาหลักประกันซอง
เพื่อรวมสรางความเปนไปได
ใหกับโครงการเปาหมายของคุณ

สินเชืสิ่อนธุเชื
รกิ่ อจธุ ร กิ จ ของลีซ อิท
ของลีซ อิท
Our Financial
Services

ลีซ อิท มุงเนนการพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเงิน
ใหมีความหลากหลายและครบวงจร
เราจึงมีสินเชื่อธุรกิจที่ตอบโจทย
ความตองการของ SMEs ตั้งแตเริ่มตน
จนจบโครงการ เชน สินเชื่อเพื่อ
ออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond)
สินเชื่อเพื่อเปด L/C (Letter of Credit)
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup
Financing) ลีสซิ่งและเชาซื้อ (Leasing & Hire
Purchase) และสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคูคา
(Supplier Finance) ตลอดจนรองรับบริการ
รับซื้อหนี้ทางการคา (Factoring)

สินเชื่อเพื่อเปดเลตเตอรออฟเครดิต
Letter of Credit (L/C)

เปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชในการ
ชำระคาสินคาระหวางประเทศ
สำหรับลูกคาผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่ตองการนำเขาหรือสั่งซื้อสินคา
จากตางประเทศ นอกจากนี้
ลูกคาที่เปด L/C ยังสามารถใชบริการสินเชื่อ
Project Backup Financing เพื่อชำระคาสินคาไดอีกดวย

สินเชื่อตนน้ำ

มีผลิตภัณฑทางการเงิน
ขอไดเปรียบ
หลากหลาย ครบในที่เดียว
เชิงการแข
งปรี
ขันย บเชิ งการ
ข้
อ
ได้
เ
Competitive
แข่ ง ขัAdvantage
น
ไมตองใช
หลักทรัพยค้ำประกัน

พิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว ทันใจ

กูสบายใจ นาเชื่อถือ
และถูกกฎหมาย

ทีมงานใหบริการ
อยางโปรงใส
จริงใจ และมืออาชีพ
เขาใจหัวอก
คนทำธุรกิจ

2 เติมเงินทุน

3

เสริมสภาพคลอง

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ
Leasing & Hire Purchase

สินเชือ่ ในรูปแบบของสัญญาเชาทางการเงิน และสัญญาเชาซือ้
เพื่อสนับสนุนผูประกอบการที่ตองการนำสินคา เชน
ซอฟตแวร อุปกรณไอที เครื่องใชไฟฟา อุปกรณการเรียนการสอน
เครื่องจักร ยานพาหนะ หรือ เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชในธุรกิจ
ไปใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญเชาตอ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา
Factoring

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุน
Project Backup Financing

ให ลีซ อิท เพิ่มโอกาสทางความสำเร็จ
ใหธุรกิจของคุณ ดวยบริการจัดหาสินคา
ใหผูประกอบการที่ขาดเงินทุน หรือ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อใชในการดำเนิน
โครงการเพื่อทำการสงมอบตอใหกับ
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนขนาดใหญ

สินเชื่อกลางน้ำ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา โดยรับซื้อสูงสุดถึง 90%
ของมูลคาเอกสาร เปนสินเชื่อระยะสั้น
ที่จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหธุรกิจของคุณ
โดยใชเอกสารประกอบการรับซื้อลูกหนี้การคา
เชน ใบแจงหนี้ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา และเอกสารใบตรวจรับงาน เปนตน

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา

Supply Chain Finance

เปนการสรางเสริมความแข็งแกรงใหกับคูคา (Supplier)
ของบริษัทที่เขารวมโครงการ ใหมีสภาพคลอง
ทางการเงินเพิ่มขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนอยางเพียงพอ
ในการตอยอดธุรกิจ คูคาของบริษัทที่เขารวมโครงการ
จะไดรับชำระเงินคาสินคาทันที โดยภายหลังจากการสงสินคา
และวางบิล โดยไมตองรอใหครบรอบเครดิตเทอม

สินเชื่อปลายน้ำ

Grow
together

สารถึ
สารถึ
งผูง้ ถผูื อถหุือ้ นหุน

Message to Shareholders

ป 2562 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนเปนอยางมาก เปนอีกปหนึ่ง
ที่บริษัทตองเผชิญกับอุปสรรคและความทาทายในการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนเรื่อง Financial
Disruption ปญหาหนี้ NPLs ทัง้ ระบบเพิม่ สูงขึน้ ทำใหธนาคารหรือสถาบันการเงินตองใชมาตรการ
ในการปลอยสินเชือ่ อยางระมัดระวังมากขึน้ สำหรับปญหาอีกดานหนึ่งเปนเรื่องของงบประมาณ
ภาครัฐที่มีความลาชาสงผลตอการเบิกจาย ทำใหเศรษฐกิจไมขยายตัวและเม็ดเงินไมเขาสูระบบ
มีผลกระทบตอไปถึงการอุปโภคบริโภคซึ่งจะเห็นไดจากตัวเลข GDP ที่มีการปรับตัวลดลงเหลือ
2.4% ในป 2562
บริษัทยังคงมุงมั่นในการเติบโตอยางตอเนื่องอยางมีคุณภาพ โดยมีการปรับพอรตสินเชื่อ
โดยการเพิม่ สัดสวนการใหสนิ เชือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่ำ โดยลาสุด ทริสเรทติง้ ไดจดั อันดับเครดิตองคกร
ในระดับนาลงทุน (Investment Grade) ที่ระดับ “BBB-” แนวโนม “คงที่” ทำใหบริษัทมีความ
นาเชือ่ ถือตอนักลงทุนมากขึน้ อีกทัง้ บริษทั ไดรบั เชิญจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเขารวม
โครงการ Process Innovation Coaching 2019 โดยมีทมี ทีป่ รึกษาจากสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ
ผลลัพธทไ่ี ดคอื Credit Scoring Model ซึง่ ชวยพัฒนากระบวนการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ ใหดยี ง่ิ ขึน้
บริษทั มีแผนในการดำเนินการเพือ่ พัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยัง่ ยืนและสามารถตอบสนอง
แกผูมีสวนไดเสียครบทุกกลุม ประกอบไปดวย การสรางรายไดเพื่อสรางความมั่งคั่งและมั่นคง
ใหแกองคกร การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการสินเชื่อ การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ทำงาน ความพึงพอใจของลูกคา ความนาเชือ่ ถือและภาพลักษณขององคกร และการเติบโตอยาง
ยัง่ ยืน นอกจากนี้ บริษทั ยังมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนสวนหนึง่ ในการลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และบริษทั
ไดประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสรางตลาดทุนธรรมาภิบาล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ คำนึงถึง
ประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม อันจะนำมาซึ่งประโยชนที่ยั่งยืนของธุรกิจ ประโยชนของ
ผูเกี่ยวของ และประโยชนสุขของสังคมและประชาชนโดยรวม สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน (SDGs) ของประชาคมโลก ทางดานสังคมบริษัทใหความสำคัญตอบุคลากร สงเสริม
ใหมกี ารพัฒนาความรูแ ละประสบการณเพือ่ ใหพนักงานสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีการจายผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ทีเ่ ปนธรรม ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ดูแลสภาพแวดลอม
ในการทำงานและอาชีวอนามัยให ในปนบ้ี ริษทั ไดเพิม่ ชองทางในการใหความรูท างการเงิน การดำเนิน
ธุรกิจแก SMEs ผูส นใจทัว่ ไปผานชองทางดิจทิ ลั คือ เฟสบุค ซึง่ เปนชองทางทีล่ กู คา ผูส นใจสามารถ
ติดตามขอมูลไดตลอดเวลา และบริษัทยังคงมุงมั่นที่จะทำเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
ทายสุดแลวบริษทั มุง มัน่ ตัง้ ปณิธานทีจ่ ะดำเนินธุรกิจภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม
โดยอยูภ ายใตการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคำนึงถึงทุกภาคสวนทีม่ สี ว นไดเสียเพือ่ การเติบโตอยางยัง่ ยืน

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจัดการ

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
Financial Highlights

(หนวย : ลานบาท)
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สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ
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31%

สินเชือ่ ทางการเงินและสินเชือ่ เชาซือ้
(Leasing and Hire Purchase)

สินเชือ่ เพือ่ จัดหาสินคา และอืน่ ๆ
(Trade Finance and other)
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สินเชือ่ เพือ่ จัดหาหนังสือค้ำประกันซอง และ L/C
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โครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑ
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นโยบายและ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา
บริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จดทะเบียน
จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2549 ด้ ว ยทุ น
จดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน
60 ล้านบาท มีบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
(“เอสวี โ อเอ”) เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 99.99 เริม่ ต้นมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจ
สนับสนุนการค้าของกลุ่มเอสวีโอเอ ในฐานะบริษัท
ด้านการเงินของเอสวีโอเอ (Financial Arm) โดยการให้
บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) และ
สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) โดยเน้นกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ
กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เอสวีโอเอเป็นหลัก
รวมถึงการให้บริการรับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า
(Factoring) ให้แก่ลกู ค้าของกลุม่ เอสวีโอเอทีต่ อ้ งการเงิน
ทุนหมุนเวียนในช่วงระยะเวลาทีร่ อหนีค้ รบก�ำหนดช�ำระ

เนือ่ งจากการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
(“Information Technology” หรือ “IT”) ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ทางด้าน IT มีความหลากหลายมากขึ้นและมีตลาด
ในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ในขณะที่ธุรกิจ
เอสวีโอเอจ�ำกัดอยู่เพียงตลาดบางผลิตภัณฑ์ ท�ำให้
บริษัทฯ หันไปให้การสนับสนุนสินเชื่อของสินค้านอก
กลุ่มเอสวี โ อเอ รวมทั้ ง ขยายธุ ร กิ จ ในการสนั บ สนุ น
สินเชื่อนอกเหนือจากสินค้า IT เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากที่รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเติบโตและ
การแข่งขันทางธุรกิจโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพื่อต่อยอดการท�ำธุรกิจที่สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น จึงได้เพิ่ม
สินเชื่อหลากหลายประเภทมากขึ้น ได้แก่ สินเชื่อเพื่อ
การจัดหาหนังสือค�ำ้ ประกันซอง (Bid Bond) สินเชือ่ เพือ่
สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) รวมถึง
บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) และได้ขยายการให้
บริการสินเชื่อไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก IT
และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ท�ำการ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
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พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ

• เพิ่มทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 40 ล้านบาท จากทุนช�ำระแล้วเดิม 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
รกิจบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
• เริสิน่มเชืประกอบธุ
่อสัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) โดยท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
• เริธนาคารผู
้ออกหนังสือค�้ำประกันกับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
ำเนินธุรกิจให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ส�ำหรับลูกค้าของบริษัทฯ
• เริที่ม่มีปด�ระวั
ติดี มีทักษะและขีดความสามารถในการท�ำงานโครงการนั้นๆ แต่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียน โดยเน้น
•
•
•
•
•

ลูกหนี้ที่เป็นโครงการของภาครัฐเป็นส�ำคัญ
ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เหลือ 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 10.00 บาท
เป็นหุ้นละ 5.00 บาท ส่งผลท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท และมีการช�ำระค่าหุ้นเต็มจ�ำนวนแล้ว
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 16,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 16,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยจัดสรรให้กบั ดร.ประสิทธิ์
กาญจนศักดิช์ ยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 33,600,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเอสวีโอเอ (Pre-emptiveright)
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 46,200,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
(3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 4,200,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ ตามข้อ (1) ให้เสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชน
ตามข้อ (2)

างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญและผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิของบริษทั
• ในระหว่
เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท 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
โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วจากจ�ำนวน 116 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 116
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจ�ำนวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รับหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำการซื้อขายได้ตั้งแต่
วันที่ 25 มีนาคม 2557 ในการออกจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
หุ้นดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 4.5 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.1 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ แสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปี 2550 – 2557

ปี 2558

2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ (Bill of exchange) อายุ
• วัไม่นเทีกิ่น15270มกราคม
วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน 600 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทวั่ ไป หรือกรณีวงจ�ำกัด ประเภท

•
•
•

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับการอนุมัติ
แบบแสดงข้อมูล และหนังสือชีช้ วนเพือ่ การเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้วเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2558 ซึง่ ท�ำให้บริษทั ฯ 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 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” ซึ่งได้ครบก�ำหนดและจ่ายช�ำระคืนแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัวบริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) โดยความร่วมมือกับธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2559

ที่ 1 มิถุนายน 2559 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และไม่มี
• วัผูนแ้ ทนผู
ถ้ อื หุน้ กู้ จ�ำนวน 150,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 150,000,000 บาท

•

ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ (Bill of exchange) อายุ
ไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน 900 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทวั่ ไป หรือกรณีวงจ�ำกัด ประเภท
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับการอนุมัติ
แบบแสดงข้อมูล และหนังสือชีช้ วนเพือ่ การเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปี 2560

กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงิน
• วัไม่นเทีกิ่น141,000
ล้านบาท ซึง่ ได้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2560 และทีป่ ระชุม

•
•

ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท (LIT-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นในอัตราส่วน
5 หุ้น ต่อ 4 หน่วย ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท (LIT-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย
วันที่ 3 เมษายน 2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท
เป็น ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อรองรับส�ำหรับการจ่ายหุ้นปันผล
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่ (LIT-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่มีหุ้นเหลือ
เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาต่อไป
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างวันที่ 17-21 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้เสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ�ำนวน
• ในระหว่
160,000,000 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ครบ

•

•

ที่ 22 สิงหาคม 2560 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และไม่มี
• วัผูนแ้ ทนผู
ถ้ อื หุน้ กู้ จ�ำนวน 300,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 300,000,000 บาท
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”

ปี 2561

ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และไม่มี
• วัผูนแ้ ทนผู
ถ้ อื หุน้ กู้ จ�ำนวน 315,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 315,000,000 บาท

•
•

•

ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึง่ ได้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 5/2561 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2561 และทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเห็นชอบอนุมตั โิ ครงการสะสมหุน้ ส�ำหรับพนักงานบริษทั จดทะเบียน
EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) ครัง้ ที่ 2 โดยท�ำสัญญากับบริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 – เมษายน 2564
ในระหว่างที่โครงการยังไม่หมดอายุ หากมีพนักงานที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วม ณ ขณะนี้ แต่จะมีคุณสมบัติ
ครบก่อนสิ้นอายุโครงการ ก็สามารถแสดงเจตจ�ำนงเข้าร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่ง
โครงการนี้ ดังนี้คือพนักงานหรือผู้บริหาร (ส่วนงาน Back Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 10 จาก
ฐานเงินเดือน (Base Salary) และพนักงานหรือผู้บริหาร (ส่วนงาน Front Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 10
จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และเงินจูงใจ (Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ : ฐานเงินเดือน
(Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าต�ำแหน่ง ค่าน�ำ้ มัน และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อนื่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน)
โดยบริษัทจะสมทบการจ่ายในอัตราเท่ากับเงินน�ำส่งของพนักงานตลอดโครงการ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ
“บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด” โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริหารงานโดย นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ธุรกิจหลักของบริษทั ย่อยคือ การให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลสินเชือ่ ตลอดจนบริหารโครงการสินเชือ่ โดยบริษทั ฯ
เข้าถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 บริษทั ย่อยได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั กับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
และบริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

•

ทั้งหมด 160,000,000, ล้านหน่วย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1)
จ�ำนวน 160,000,000 ล้านหน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
วันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสดปันผล และหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) จ่ายหุน้ ปันผลในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล รวมเป็นจ�ำนวนหุน้ ปันผลทีจ่ า่ ยไปจ�ำนวนทัง้ สิน้ 19,999,532 หุน้
และได้ท�ำการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วรวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 219,999,532 บาท
(2) จ่ายเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 85,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ย 5.75% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็นดังนี้
(ครั้งที่) วดป
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วรวม
(หน่วย)
(หุ้น)
(หุ้น)
(1) 25/7/2560
150,248
75,124
220,074,656
(2) 25/10/2560
2,800
1,400
220,076,056

นที่ 27 มิถุนายน 2561 นายเธียรชัย ศรีวิจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และลาออกจากต�ำแหน่ง
• วัรองประธานกรรมการบริ
ษัท ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลส่วนตัว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวปาริฉัตร

•

เหล่าธีระศิริวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายเธียรชัย ศรีวิจิตร ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561
การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็นดังนี้
(ครั้งที่) วดป
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วรวม
(หน่วย)
(หุ้น)
(หุ้น)
(1) 25/1/2561
4,000
2,000
220,078,056
(2) 25/4/2561
1,145,000
572,500
220,650,556
(3) 25/7/2561
130,000
65,000
220,715,556
(4) 25/10/2561
6,700
3,350
220,718,906

ปี 2562

2562 ออกขายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิชนิดระบุชอื่ ผูถ้ อื ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มผี แู้ ทน
• วัผูน้ถทีือหุ่ 20้นกูมี้ นจ�าคม
ำนวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท

•

ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ย 6.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็นดังนี้
(ครั้งที่) วดป
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วรวม
(หน่วย)
(หุ้น)
(หุ้น)
(1) 25/4/2562
1,458,700
729,350
221,448,256
(2) 25/10/2562
2,400
1,200
221,449,456

นที่ 9 เมษายน 2562 ย้ายที่ตั้งส�ำนักงานแห่งใหม่ไปยัง อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3
• วัแขวงช่
องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราช
• ประกาศเจตนารมณ์
พิธบี รมราชาภิเษก ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ในการสืบสานพระราชปณิธานในเรือ่ ง

•
•
•
•

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ค�ำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
อันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนของธุรกิจ ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และประโยชน์สุขของสังคมและประชาชนโดยรวม
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของประชาคมโลก
ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) ที่ BBB- แนวโน้ม “คงที่” จากทริส เรทติ้ง
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ออกขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จ�ำนวน 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ
1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 150,000,000 บาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563 โดยใช้ชอื่ หุน้ กูว้ า่ “หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
ระยะยาวของ บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ตุลาคม 2563”
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ออกขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จ�ำนวน 520,600 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ
1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 520,600,000 บาท ครบก�ำหนดไถ่ถอน ปี 2564 โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้มีประกัน
ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ออกขายหุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิทธิและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ อายุ 3 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จ�ำนวน 393,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ
1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 393,000,000 บาท ครบก�ำหนดไถ่ถอน ปี 2565 โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้มีประกัน
ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

1. สินเชือ่ สัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซิง่ (Leasing) :
ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงิน
หรื อ สั ญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ ที่ มี อ ายุ สั ญ ญาตั้ ง แต่ 3 ปี
ขึ้นไป แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีสัญญาเช่ากับ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ขนาดใหญ่
2. สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) : ให้บริการ
สินเชือ่ ในรูปแบบสัญญาเช่าซือ้ ทีม่ อี ายุไม่เกิน 3 ปี
แก่กลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการทีม่ สี ญ
ั ญาเช่ากับหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
3. สินเชื่อการให้บริการรับซื้อหนี้ทางการค้าหรือ
แฟคตอริง่ (Factoring) : ให้บริการสินเชือ่ การรับโอน
สิทธิเรียกร้องแก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีลูกหนี้
การค้าเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
เอกชนขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยบริษทั ฯ จะรับซือ้ ลูกหนี้
การค้าประมาณร้อยละ 30-100 ของมูลค่าในเอกสาร
4. สิ น เชื่ อ เพื่ อ การจั ด หาหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ซอง

(Bid Bond) : ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ การจั ด หา
หนังสือค�ำ้ ประกันซอง ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
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
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประมูลงานเพือ่ การ
จัดซือ้ จัดจ้าง Electronics Government Procurement

5. สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup
Financing) : ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการ
จั ด หา และ/หรื อจั 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�ำระ
เงินในการซื้อขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ช�ำระ
ให้แทน เพือ่ แสดงเป็นหลักประกันการช�ำระเงิน ผูข้ าย
สินค้าได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้า
จะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า
8. สินเชือ่ เติมทุนหมุนเวียนคูค่ า้ (Supplier Finance) :
ให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนแก่ Supplier ของ
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถน�ำบิลมาเบิก
เงินสดกับทางบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบ
เครดิตเทอม ท�ำให้ Supplier มีทนุ หมุนเวียน เพิม่ ก�ำลัง
การผลิต หรือส่งงานได้ตรงเวลามากขึ้น
โดยบริษทั ฯ ให้บริการสินเชือ่ แบบครบวงจรซึง่ จะช่วยให้
ผูป้ ระกอบการสามารถด�ำเนินการได้ตงั้ แต่เริม่ ประมูลงาน
จัดหาสินค้า หรือให้กู้เงินเพื่อไปจัดหาสินค้า เพื่อให้
ลูกค้าสามารถส่งมอบงานให้กบั คูส่ ญ
ั ญาได้ โดยหลังจาก
ส่งมอบงานและผ่านการตรวจรับแล้ว ก็จะมีบริการ
สินเชือ่ ในรูปแบบของสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซือ้
หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรองรับ
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้า
ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน โดยแบ่ง
บริการออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้

โครงสร้างรายได้
งบการเงินรวม
ประเภทของรายได้

2562
ล้ า นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
%

ล้ า นบาท

2562
%

ล้านบาท

2561
%

ล้านบาท

2560
%

ล้านบาท

%

รายได้ดอกเบี้ย
ตามสัญญาเช่าการเงิน

13.61

2.98 17.31

3.89 13.61

3.53 17.31

4.18 25.17

6.01

ตามสัญญาเช่าซื้อ

16.72

3.66 10.25

2.30 16.72

4.34 10.25

2.48 13.56

3.24

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

117.30 25.69 95.58 21.47 117.30 30.44 95.58 23.10 109.27 26.08

การให้กู้ยืมเงิน

143.30 31.38 134.09 30.13 143.30 37.18 134.09 32.41 117.58 28.06

รวมรายได้ดอกเบี้ย

290.93 63.72 257.23 57.79 290.93 75.49 257.23 62.17 265.57 63.39

รายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ1)
ตามสัญญาเช่าการเงิน

0.23

0.05

2.48

0.56

0.23

0.06

2.48

0.60

0.19

0.05

ตามสัญญาเช่าซื้อ

0.05

0.01

0.08

0.02

0.05

0.01

0.08

0.02

0.12

0.03

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

41.26

9.04 40.39

9.07 32.48

การให้กู้ยืมเงิน

84.95 18.60 91.44 20.54

การค�้ำประกันซอง

13.52

7.73

8.43 33.61

8.12 44.53 10.63

2.01 66.91 16.17 78.06 18.63

2.96 20.70

4.65 13.52

3.51 20.70

5.01 15.29

3.65

การออกหนังสือ
เลตเตอร์ออฟเครดิต

1.25

0.27

1.36

0.31

1.25

0.32

1.36

0.33

1.40

0.33

อื่นๆ

0.02

-

0.02

-

0.02

0.01

0.02

-

0.20

0.05

รวมรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมและ
บริการ
รายได้อื่น :
รายได้จาก
บริการจัดหาสินค้า
(Trade Finance)

141.28 30.94 156.47 35.15 55.28 14.34 125.16 30.25 139.79 33.37

0.78

3.19

-

-

0.78

0.20

-

-

0.83

0.20

รายได้เงินปันผล

-

-

-

- 15.00

3.89

-

-

-

-

ดอกเบี้ยรับธนาคาร

-

-

0.71

-

0.68

0.16

0.55

0.13

0.16

-

รายได้อื่น2)

23.61 96.81 30.69

6.90 23.39

6.07 30.69

7.42 12.22

2.92

รวมรายได้อื่น

24.39

7.06 39.17 10.17 31.37

7.58 13.60

3.25

รวมรายได้

5.34 31.40

456.60 100.00 445.10 100.00 385.38 100.00 413.76 100.00 418.96 100.00

หมายเหตุ : 1) รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ตามสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าซื้อ หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเซ็นสัญญาและโอนสิทธิ
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินและค่าธรรมเนียมบริการ
การให้กู้ยืมเงิน และการค�้ำประกันซอง หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
2) รายได้อื่น เช่น รายได้ดอกเบี้ยจ่ายช�ำระล่าช้า รายได้ค่าขายซากทรัพย์สิน เป็นต้น
3) เริม่ มีการจัดท�ำงบการเงินรวมในปี 2561 เนือ่ งจากมีการจัดตัง้ บริษทั ย่อย (บริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด)
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เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

1. เป็นผู้ประกอบการหลัก ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่
ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน
และสินเชือ่ สัญญาเช่าซือ้ เพือ่ จัดหาอุปกรณ์การเรียน
การสอนด้านไอทีแก่ภาคการศึกษาของรัฐ

2. เป็นผู้ประกอบการหลัก ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบัน
การเงิน ที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อรับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เน้นการรับซื้อลูกหนี้การค้าภาครัฐ
3. พั ฒ นาสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม ในหลายๆ รู ป แบบ
(Tailormade) เพื่อให้ลูกค้าหรือคู่ค้าในผลิตภัณฑ์
หลัก มีทางเลือกในการใช้บริการเพื่อเพิ่มอ�ำนาจ
การแข่งขันกับคูแ่ ข่งในการสร้างรายได้และยอดขายที่
สูงขึน้ ได้แก่ สินเชือ่ เพือ่ การจัดหาหนังสือค�ำ้ ประกัน
ซอง (Bid Bond) ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�ำการพัฒนาการ
ให้บริการไปสู่การจัดหาหนังสือค�้ำประกันซองแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพือ่ สามารถรองรับระบบ
การประมูลงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐ (Electronics Government Procurement)
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup
Financing) บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
สินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้าเพื่อยกระดับ Supply
Chain ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
บริการออกหนังสือ Letter of Credit
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บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
แหล่ ง เงิ น ทุน ได้ เช่น มีข ้อ จ�ำกัดในเรื่อ งหลั ก ทรั พ ย์
ค�ำ้ ประกัน หรือระยะเวลาการประกอบธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี
ซึง่ สถาบันการเงินไม่สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนได้
แต่ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์ ความช�ำนาญ
ในธุรกิจนั้นๆ เป็นอย่างดี และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต ท�ำให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องใช้การสนับสนุน
เงินทุนนอกระบบอันเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว ดังนัน้
เพือ่ ตอบสนองแนวทางดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสามารถตอบสนองให้
ครบวงจรธุรกิจ (Total Financial Solution) ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการดังกล่าวโดยมีเป้าหมาย ดังนี้

02

ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ที่มีข้อจ�ำกัดในการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็น 8 ประเภทสินเชื่อ ดังนี้
1. ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงินหรือลีสซิ่ง (Leasing)
กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
ด�ำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจาก
ลูกหนี้ของลูกค้ามาที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือ
บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่า
ไปที่ลูกหนี้ของลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยด�ำเนินการโอน
สิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งบริษัทฯ จะมอบหมายให้
ฝ่ายขายและการตลาดน�ำเอกสารโอนสิทธิไปให้ลูกหนี้
ลงนามรับทราบ ถึงแม้ลูกหนี้ของลูกค้าจะเป็นผู้ช�ำระ
ค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ โดยตรง อย่างไรก็ตาม ณ วันท�ำ
สัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้
แก่บริษัทฯ ตามงวดที่ต้องช�ำระ หากลูกหนี้ของลูกค้า
ไม่ช�ำระค่าเช่าตามเวลาที่ก�ำหนด บริษัทฯ จะน�ำเช็ค
ที่ลูกค้ามอบไว้ให้ช�ำระค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ แทน และ
ภายหลังหากลูกหนี้ของลูกค้าได้มีการจ่ายช�ำระเงิน
เข้ามา บริษัทฯ จะคืนเงินจากการรับโอนสิทธิดังกล่าว
ให้แก่ลูกค้าทันที
กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง
รับช�ำระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มีการโอนสิทธิ
เรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้า
โดยลูกค้าจะท�ำการมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้ ณ
วันท�ำสัญญา ซึง่ เช็คจะต้องลงวันทีล่ ว่ งหน้าตามวันครบ
ก�ำหนดช�ำระในสัญญา

2. ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
(Hire Purchase)
บริษทั ฯ ให้บริการสินเชือ่ สัญญาเช่าซือ้ แก่ผปู้ ระกอบการ
ที่ ต ้ อ งการซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทคอมพิ ว เตอร์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึง
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนต่ า งๆ ที่ มี สั ญ ญาเช่ า
กั บ หน่ ว ยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ ว ยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบริ ษั ท ฯ จะซื้ อ
ทรั พ ย์ สิ น จากลู ก ค้ า แล้ ว น� ำ มาให้ ลู ก ค้ า เช่ า ต่ อ
(ในบางกรณีอาจท�ำการจัดหาทรัพย์สินจากผู้จ�ำหน่าย
(Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า แล้วน�ำมาให้
ลูกค้าเช่าต่อ) โดยกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้เช่าซื้อ
จะเป็นของบริษทั ฯ และเมือ่ ช�ำระเงินค่างวดครบก�ำหนด
สัญญาเช่าซื้อแล้ว ลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อจะได้กรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์นั้นๆ โดยบริษัทฯ จะให้สินเชื่อแก่ลูกค้าใน
อัตราร้อยละ 70 – 100 ของมูลค่าสินค้าและคิดดอกเบีย้
ในอัตราคงที่ สัญญาเช่าซือ้ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการกับลูกค้า
จะมีอายุไม่เกิน 3 ปี รูปแบบในการท�ำสัญญาเช่าซื้อ
จะเป็นในลักษณะเดียวกับการท�ำสัญญาเช่าทางการเงิน
ดังนี้
กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
ให้ลูกค้าโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจาก
ลูกหนีข้ องลูกค้ามาทีบ่ ริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะแจ้งการโอน
สิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าโดยตรงไปที่ลูกหนี้
ของลูกค้าทีเ่ ป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนขนาดใหญ่ และ ณ วันท�ำสัญญา ลูกค้าจะต้อง
มอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามงวดที่
ต้องช�ำระ
กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง
รับช�ำระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มีการโอนสิทธิ
เรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจากลูกหนีข้ องลูกค้า โดย
ลูกค้าจะท�ำการมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้ ณ วันท�ำ
สัญญา
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ท�ำเอกสารสัญญาเช่าให้ลูกค้าลงนาม
และบริษัทฯ ให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าโดยปกติ
ในอัตราร้อยละ 30 - 100 ของมูลค่าสินค้า
กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้าท�ำไว้
ณ วันท�ำสัญญาเข้าบัญชีบริษัทฯ

2
1

กรณีโอนสิทธิ
ลูกหนี้ช�ำระค่าเช่าแก่บริษัทฯ

แจ้งการขอท�ำสัญญา

3

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
ลูกหนี้จะช�ำระค่าเช่าแก่ลูกค้าโดยตรง

ลูกค้า

ลูกหนี้
ของลูกค้า

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
ลัก ษณะ

สัญ ญาเช่าทางการเงิน

สินเชื่อ เช่าซื้อ

วัตถุประสงค์ในการเช่า

ใช้ทรัพย์สินระยะยาวตลอด หรือ
เกือบหมดอายุการใช้งาน

เพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

เป็นของผูใ้ ห้เช่าจนสิน้ สุดสัญญา
เมือ่ สิน้ สุดสัญญาผูเ้ ช่าใช้สทิ ธิ
ในการซือ้ ทรัพย์สนิ

เป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกระทั่งผู้เช่าซื้อได้
ช�ำระค่างวดและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขครบถ้วน
กรรมสิทธิจ์ งึ ตกเป็นของผูเ้ ช่าซือ้

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป

ไม่เกิน 3 ปี

3. ธุรกิจการให้บริการรับซื้อหนี้ทางการค้าหรือแฟคตอริ่ง (Factoring)
บริษัทฯ ให้บริการรับซื้อหนี้ทางการค้า โดยเป็นการ
ให้บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ จะรับซื้อ
ลูกหนี้การค้า โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน แต่จะ
โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้การค้าของลูกค้าให้กับบริษัทฯ
เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น โดยเป็ น การรั บ โอนสิ ท ธิ แ บบ
ไล่เบี้ย (With Recourse) คือบริษัทฯ มีสิทธิไล่เบี้ย
จากลูกค้าได้ กรณีที่เกิดหนี้สูญหรือลูกหนี้ไม่ช�ำระเงิน
ตามก�ำหนดเวลา โดยบริษัทฯ จะเน้นให้บริการกับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่
ต้องการเงินสดไปใช้หมุนเวียนในกิจการและเป็นธุรกิจ
ที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่มีความซับซ้อน
ในตัวเนื้อหาของหนี้การค้า เช่น เป็นการซื้อมาขายไป
ในสินค้าทั่วๆ ไป หรือเป็นการให้บริการบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ส�ำนักงานทั่วๆ ไป โดยบริษัทฯ
จะหลีกเลีย่ งการรับซือ้ หนีก้ ารค้าทีม่ เี งือ่ นไขการส่งมอบ

หรือสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนที่อาจจะเกิดข้อ
โต้เถียงในความสมบูรณ์ของหนีก้ ารค้า เช่น หนีก้ ารค้าที่
เกิดจากการพัฒนาระบบงานไอที หรือหนีก้ ารค้าในภาค
การก่อสร้าง เป็นต้น โดยบริษทั ฯ จะเน้นการรับซือ้ ลูกหนี้
การค้าทีเ่ ป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก
รวมถึงลูกหนี้การค้าที่เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่บริษทั ฯ จะรับซือ้ ลูกหนีก้ ารค้าทีม่ อี ายุไม่เกิน 90
วัน โดยบริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้าประมาณร้อยละ
30 - 100 ของมูลค่าในเอกสาร และเมื่อครบก�ำหนด
ช�ำระเงิน บริษัทฯ จะด�ำเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
โดยตรง และเมื่อหักดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างให้กับลูกค้า
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย สัดส่วนการรับซื้อหนี้ จะขึ้นอยู่
กับขนาดของกิจการ ฐานะการเงินของลูกค้า รวมถึง
คุณภาพของลูกหนี้การค้า
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แจ้งการโอน
สิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้
(กรณีมีการโอนสิทธิ)

บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้
ประมาณร้อยละ 30-100
ของมูลค่าในสัญญา

3
1

4
ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน
และน�ำบัญชีลูกหนี้
แต่ละรายมาเสนอ

บริษัทฯ แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงินมาที่ลูกหนี้

ลูกหนี้ช�ำระเงินแก่บริษัทฯ
โดยส่วนต่าง หลังจากหัก
ค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
จะคืนให้แก่ลูกค้าทั้งหมด

2

ลูกหนี้
ของลูกค้า

ลูกค้า

4. การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond)
บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อการจัดหา
หนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) เมื่อปี 2553 โดย
เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการสนับสนุนการออกหนังสือ
ค�้ ำ ประกั น ธนาคารหรือ หลักประกัน ซองให้แ ก่ ลูก ค้ า
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลงานใน
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นการ
ให้สินเชื่อตามมูลค่าหลักประกันซอง ลูกค้าจะต้องน�ำ

บริษัทฯ ส่งมอบ
หลักประกันซอง
ให้กับลูกค้า

4
1

ลูกค้า
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หนังสือค�ำ้ ประกันธนาคารหรือหลักประกันซองคืนให้แก่
บริษัทฯ ตามวันเวลาที่ก�ำหนด โดยบริษัทฯ จะได้รับค่า
ตอบแทนการให้บริการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดย
บริษทั ฯ ใช้วงเงินทีม่ กี บั ธนาคารในการปล่อยสินเชือ่ เพือ่
การจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง

3
ลูกค้าขอใช้บริการ
Bid Bond และ
ช�ำระค่าธรรมเนียม

บริษัทยื่นขอ
หลักประกันซอง
กับธนาคาร
พันธมิตร

ธนาคารพันธมิตร
ออกหลักประกันซอง

2
ธนาคาร
พันธมิตร

5. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)

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

5

เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง จะต้ อ งโอนสิ ท ธิ
เรียกร้องในการช�ำระเงินของลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ เมื่อ
ลูกค้าได้ทำ� การส่งมอบสินค้าให้แก่ลกู หนีแ้ ละได้ใบตรวจ
รับมอบงานแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะมาขอสินเชื่อการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพื่อน�ำเงินที่ได้จาก
สินเชื่อดังกล่าวมาช�ำระคืนเงินกู้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่ลูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงานล่าช้าท�ำให้ลูกค้า
ไม่สามารถน�ำใบตรวจรับมอบงานมาเปลีย่ นเป็นสินเชือ่
การรับโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อน�ำเงินมาช�ำระคืนบริษัทฯ
ได้ ภ ายในเวลาที่ ก� ำ หนดจะต้ อ งช� ำ ระดอกเบี้ ย และ
ค่าปรับให้แก่บริษัทฯ

3
1

ลูกค้า

ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน
แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงินมาที่ลูกหนี้

4

ลูกค้าส่งมอบงาน และรับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้

2

ลูกหนี้
ของลูกค้า

6. ธุรกิจให้บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
บริษทั ฯ ให้บริการจัดหาสินค้าเพือ่ ขายให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ที่ขาดเงินทุนในการจัดหาสินค้าเพื่อท�ำการส่งมอบต่อ
ให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะเข้าไป
ด�ำเนินการจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
จากผู้จ�ำหน่ายสินค้า (Supplier) และน�ำไปขายต่อให้แก่
ลูกค้าด้วยการคิดส่วนต่างจากราคาต้นทุนกับราคาขาย
เมื่อจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อย
แล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ Supplier ส่งมอบสินค้า
ดังกล่าวไปยังลูกหนี้โดยตรงตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
ไว้ ซึง่ บริษทั ฯ จะเป็นผูไ้ ปตรวจเช็คสินค้าพร้อมกับลูกค้า
และลูกหนี้ ณ สถานที่ที่จัดส่ง เนื่องจากการให้บริการ
จัดหาสินค้าเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถจัดหาสินค้ามาส่งมอบ
ได้ถือว่ามีความเสี่ยงสูง จึงท�ำให้ลูกค้าเกือบทั้งหมดจะ
เป็นลูกค้าทีม่ กี ารติดต่อธุรกิจกับบริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ

และมีประวัตกิ ารช�ำระเงินทีด่ ี เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว
รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการช�ำระเงินของ
ลูกหนีใ้ ห้กบั บริษทั ฯ หรือท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจให้บริษทั ฯ
เป็นผูร้ บั เงินจากลูกหนีโ้ ดยตรง ซึง่ โดยส่วนใหญ่หลังจาก
บริษทั ฯ จัดหาสินค้าให้แก่ลกู ค้าแล้ว และลูกค้าได้ทำ� การ
ส่งมอบสินค้าให้แก่ลกู หนีแ้ ละได้ใบตรวจรับมอบงานแล้ว
ลูกค้าจะมาขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อ
ประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซื้อกับ
บริษัทฯ เพื่อน�ำเงินที่ได้จากสินเชื่อดังกล่าวมาช�ำระคืน
ค่าสินค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ของลูกค้าตรวจ
รับมอบงานล่าช้าท�ำให้ลูกค้าไม่สามารถน�ำใบตรวจรับ
มอบงานมาเปลีย่ นเป็นสินเชือ่ อืน่ ๆ เพือ่ น�ำเงินมาช�ำระ
คืนบริษทั ฯ ได้ภายในเวลาทีก่ ำ� หนดจะต้องช�ำระดอกเบีย้
และค่าปรับให้แก่บริษัทฯ
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บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินทุน
ในการจัดหาสินค้าเพื่อท�ำการส่งมอบให้กับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ขนาดใหญ่ โดยลูกค้าจะต้องมีสัญญาในการส่งมอบ
สินค้าและบริการระหว่างลูกค้าและลูกหนี้การค้าให้
บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา เนื่องจากการให้
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

ลูกค้าน�ำใบตรวจรับมอบงาน
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อการรับโอน
สิทธิเรียกร้องสัญญาเช่าทางการเงิน
หรือสัญญาเช่าซื้อเพื่อช�ำระค่าสินค้า

6
3
1

ลูกค้าขอ
อนุมัติวงเงิน

2

แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงิน
มาที่ลูกหนี้

ลูกค้า

ลูกค้ารับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้

จัดหาสินค้าตาม
ความต้องการของลูกค้า

ผู้จ�ำหน่าย
สินค้า

4

5
ลูกหนี้
ของลูกค้า

ส่งมอบสินค้าให้ลูกหนี้โดยตรง
ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
โดยบริษัทฯ ลูกค้าและลูกหนี้
ของลูกค้าจะท�ำการตรวจรับ
สินค้าพร้อมกัน

7. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า
ให้บริการสินเชื่อเพื่อยกระดับ Supply Chain ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้สินเชื่อเติมทุนหมุนเวียน
แก่ Supplier ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถ
น�ำบิลมาเบิกเงินสดกับทางบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ต้อง

รอให้ครบเครดิตเทอม ท�ำให้ Supplier มีทุนหมุนเวียน
เพิ่มก�ำลังการผลิต หรือส่งงานได้ตรงเวลามากขึ้น และ
ยังท�ำให้บริษัทสามารถขยายระยะเวลาการช�ำระเงิน
(Credit Term) แก่ Supplier อย่างไร้กังวล

SMEs
คู่ค้า Supplier

บริษัทที่ร่วมโครงการ

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่ง PO สั่งซื้อสินค้า
Supplier ส่งสินค้าให้กับบริษัท

SMEs

Supplier ส่งเอกสารวางบิล (invoice) ให้กับบริษัท

คู่ค้า Supplier

SMEs
คู่ค้า Supplier

เมื่อครบก�ำหนด
บริษัทที่ร่วมโครงการจะจ่าย
เงินค่าสินค้าให้แก่ LIT

บกิ
เง

6

ิน ก
บั L

IT

1
2
3

4
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5

LIT ให้ช�ำระเงิน
ค่าสินค้าล่วงหน้า
ให้ Supplier เต็มจ�ำนวน
โดยหักค่าธรรมเนียม

8. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด Letter of Credit (L/C)
ให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ออกเอกสารเพือ่ ยืนยันการช�ำระเงินในการซือ้ ขายทีผ่ ซู้ อื้ ขอให้ธนาคารเป็นผูช้ ำ� ระให้แทน เพือ่ แสดง
เป็นหลักประกันการช�ำระเงิน ผูข้ ายสินค้าได้รบั เงินเมือ่ ส่งมอบสินค้า และผูซ้ อื้ สินค้าจะได้รบั สินค้าเมือ่ จ่ายเงินค่าสินค้า

ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด Letter of Credit (L/C)
ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ

ลูกค้า
(ผู้ซื้อ)

ผู้ขาย

1
2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

5

ลูกค้าขอใช้บริการ L/C กับ

สัญญาซื้อขายสินค้า
ผู้ขายแสดงเอกสารยืนยัน
การส่งของให้ธนาคารตัวแทน
และธนาคารตัวแทนส่งให้
ธนาคารของผู้ซื้อ

7

ธนาคาร
ตัวแทนผู้ซื้อ

3

ตรวจสอบเอกสารและจ่ายค่าสินค้า

6

4
แจ้ง L/C
กับผู้ขาย

ธนาคาร
ตัวแทนผู้ขาย

เปิด L/C ให้กับลูกค้าไปยังธนาคารตัวแทนของผู้ขาย

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
การให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มาขอสินเชื่อกับบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) และบุคคล
ภายนอก โดยได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลการวิเคราะห์
สินเชื่อ (Credit Scoring) ตลอดจนการบริหารโครงการสินเชื่อ ได้แก่ การจัดเตรียมสัญญา การติดตามหนี้ และให้บริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทางสินเชื่อ
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03

ปัจจัย

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

เนื่องจากลักษณะการให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้
สินเชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ในกรณีทเี่ ป็นสินเชือ่ สัญญาเช่า
ทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
จะเกิดจากทั้งคุณภาพของลูกหนี้การค้า และคุณภาพ
ของลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่ลูกค้า
ส่งมอบให้กับลูกหนี้การค้า ส�ำหรับสินเชื่อการรับโอน
สิทธิเรียกร้อง ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ จะเกิดจากคุณภาพ
ของลูกหนีเ้ ป็นส่วนส�ำคัญ ในขณะทีส่ นิ เชือ่ เพือ่ การจัดหา
หนังสือค�้ำประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ
และบริการจัดหาสินค้า ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิด
จากคุณภาพของลูกค้าเป็นส�ำคัญ โดยลักษณะการให้
สินเชือ่ ของบริษทั ฯ จะไม่เน้นความส�ำคัญของหลักประกัน
เนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะมีการท�ำธุรกรรมกับทางลูกหนี้
การค้าในส่วนที่เป็นภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี
การจัดท�ำโอนสิทธิรับเงินเป็นส่วนใหญ่ จึงถือเป็นการ
ช่วยลดความเสี่ยงลงในระดับเบื้องต้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ
ด้วยการตั้งเกณฑ์และก�ำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ
ทั้งลูกค้าและลูกหนี้การค้าอย่างรัดกุมก่อนการอนุมัติ
สินเชือ่ ในแต่ละประเภท ด้วยมาตรการดังกล่าว บริษทั ฯ
จึงเชื่อมั่นในคุณภาพของลูกค้า ลูกหนี้การค้า รวมทั้ง
คุณภาพของสินค้าและบริการที่จะส่งมอบให้กับลูกหนี้
การค้า โดยที่ผ่านมาในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562
บริษัทฯ มีค่าเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน 110.29 ล้านบาท
158.91 ล้านบาท และ 251.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.92 ร้อยละ 6.24 และร้อยละ 9.33
ตามล�ำดับ ของยอดลูกหนี้คงค้างของบริษัทฯ ณ สิ้นปี
2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามล�ำดับ
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2. ความเสี่ยงด้านความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย

ดอกเบีย้ เงินกูเ้ ป็นต้นทุนหลักของบริษทั ฯ ซึง่ แปรผันตาม
ภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีผลต่อการก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เนือ่ งจากต้นทุนของ
บริษทั ฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการกูย้ มื ระยะสัน้ ดังนัน้ ในส่วน
ทีเ่ ป็นสินเชือ่ ระยะสัน้ ไม่วา่ จะเป็นสินเชือ่ การรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
บริษทั ฯ จะสามารถปรับอัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียม
ตามต้นทุนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับ
สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเป็นอัตราดอกเบี้ย
คงที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงิน
ของบริษัทฯ กับอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า จะมีการ
บวกเพิม่ เพือ่ ให้เพียงพอกับความเสีย่ งด้านความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการในการหาแหล่ง
เงินทุนทีม่ รี ะยะเวลาสอดคล้องกับสินเชือ่ แต่ละประเภท
(Matching Source) เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอีกแนวทางหนึ่งด้วย

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารสภาพคล่องเพือ่
ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว โดยพยายามจัดสรรแหล่งใช้ไป
(Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับแหล่งได้มา
ของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึงการจัดหาแหล่ง
เงินทุนจากการใช้เครือ่ งมือทางการเงินใหม่ๆ ซึง่ เป็นผล
มาจากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เช่น การขายลดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ให้แก่
ผู้ลงทุน และการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุน ซึ่งจะ
ช่วยท�ำให้บริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีขึ้น
รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนในการ
ปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.30 เท่า และ 1.42 เท่า ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.13 เท่า

4. ความเสี่ยงด้านการตลาด
และการแข่งขัน

บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการสินเชือ่
ที่เป็นสถาบันการเงิน หรือผู้ให้สินเชื่อที่มีผู้ถือหุ้นที่เป็น
สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ
เป็นคนละกลุม่ กับลูกค้าของผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
เนือ่ งจากลูกค้าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในเรือ่ ง
ทุนจดทะเบียนและหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและ
ไม่ได้รบั สินเชือ่ ทีต่ อ้ งการอย่างทันเวลา ในขณะเดียวกัน
ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาของสถาบันการเงิน
รวมทั้งสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะไม่เน้นลูกหนี้ที่เป็น
ภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เนือ่ งจากระยะเวลาของงาน
หรือระยะเวลาการช�ำระเงินก�ำหนดได้ไม่ชัดเจนเหมือน
บริษทั เอกชนขนาดใหญ่ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการกลุม่ ดังกล่าว
หันมาใช้บริการของผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ทีไ่ ม่ได้เป็นสถาบันการเงิน
คูแ่ ข่งขันของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จงึ เป็นผูใ้ ห้บริการสินเชือ่
ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน โดยแต่ละผูป้ ระกอบการต่างเน้น
การให้ บ ริ การสิน เชื่อ ในแต่ล ะประเภทที่แ ตกต่ า งกั น

5. ความเสีย่ งในการพึง่ พิงบุคลากร

ในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ พนั ก งานถื อ เป็ น
บุคลากรที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ
การตลาดเพราะจะเป็นผูท้ เี่ ข้าถึงและติดต่อกับลูกค้า ซึง่
บุคลากรเหล่านี้ถอื เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ หากต้องเสียบุคลากรเหล่านีไ้ ป
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ มีมาตรการในการลดความเสีย่ งจากการสูญเสีย
บุคลากรดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
งานและเติบโตไปพร้อมๆ กับความส�ำเร็จของบริษทั ฯ มี
การจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดเพือ่ จูงใจให้บคุ ลากร
ดังกล่าวท�ำงานกับบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ บริษทั ฯ
ได้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 4,200,000 หุน้
เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
พร้ อ มกั บ การเสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชน (ในราคา
เดียวกัน) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นเจ้าของ
บริ ษั ท ฯ ที่ ร ่ ว มสร้ า งมา รวมทั้ ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
ก�ำลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงานท�ำงานอยู่กับบริษัทฯ
ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการ
พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถในการท� ำ งานเป็ น ที ม
ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงบุคลากรคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม
จากอดีตทีผ่ า่ นมาอัตราหมุนเวียนของบุคลากรในต�ำแหน่ง
ที่ ส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ต�่ ำ มาก ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ความ
ภักดีของบุคลากรที่มีต่อองค์กร รวมถึงความเชื่อมั่น
ในศักยภาพขององค์กร และในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัด
ท�ำโครงการสะสมหุน้ ส�ำหรับพนักงานบริษทั จดทะเบียน
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ปัจจัยความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีสถาบันการเงินที่
ให้การสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,155 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินส่วนใหญ่เป็น
วงเงินระยะสั้นเป็นจ�ำนวน 1,055 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อน
ก�ำหนดระยะเวลา หรือ กรณีสถาบันการเงินไม่ต่ออายุ
สัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน

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 สินเชือ่ สัญญาเช่าซือ้ หรือสินเชือ่ การรับโอน
สิทธิเรียกร้องต่อไป และด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ครบวงจร รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า อัตราค่า
บริการที่ชัดเจน ความยืดหยุ่นในการให้สินเชื่อ รวมทั้ง
ความเชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมไอที ซึง่ ปัจจุบนั หน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ บริษทั เอกชนขนาดใหญ่
มีการลงทุนในการพัฒนางานด้านไอทีคอ่ นข้างมาก ท�ำให้
บริษัทฯ สามารถแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP)
โดยท�ำสัญญากับบริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทนจัดการโครงการ โดย
โครงการมีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 – มีนาคม
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธ�ำรงรักษาผู้บริหารและ
พนักงานให้ท�ำงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว ส่งเสริม
ความคิดและความรู้สึกของพนักงานในการเป็นเจ้าของ
กิจการร่วมกัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจผ่านการสร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างวินัยในการ
ออมให้กบั พนักงาน ในระหว่างทีโ่ ครงการยังไม่หมดอายุ
หากมีพนักงานที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วม
ณ ขณะนี้แต่จะมีคุณสมบัติครบก่อนสิ้นอายุโครงการ
ก็สามารถแสดงเจตจ�ำนงเข้าร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษายน
ของแต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่งโครงการนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้คือ พนักงานหรือผู้บริหาร (ส่วนงาน Back Office)
ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน
(Base Salary) และพนักงานหรือผู้บริหาร (ส่วนงาน
Front Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จาก
ฐานเงินเดือน (Base Salary) และเงินจูงใจ (Incentive)
รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ : ฐาน
เงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าต�ำแหน่ง
ค่าน�้ำมันและยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อื่นๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน) โดยบริษัทจะสมทบการจ่ายในอัตรา
เท่ากับเงินน�ำส่งของพนักงานตลอดโครงการ
และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
ให้ บ ริ ษั ท จั ด ท� ำ โครงการสะสมหุ ้ น ส� ำ หรั บ พนั ก งาน
บริษัท EJIP โครงการ 2 โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่
เมษายน 2561 – มีนาคม 2564 และได้เพิ่มอัตรา
การน�ำส่งเงินเข้าร่วมโครงการของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ
จะหั ก เงิ น ผู ้ ที่ มี สิ ท ธิ แ ละสมั ค รใจเข้ า ร่ ว มโครงการใน
อัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) สูงสุด
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน (หมายเหตุ : ฐานเงิน
เดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าต�ำแหน่ง
ค่าน�้ำมันและยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อื่นๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน) โดยบริษัทจะสมทบการจ่ายในอัตรา
เท่ากับเงินน�ำส่งของพนักงานตลอดโครงการ
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6. ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการ
บริหารงานของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด
(มหาชน) (“เอสวีโอเอ”) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
และภายหลั ง การเสนอขายหุ ้ น ให้ กั บ ประชาชนใน
ครั้งนี้ รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอขายหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อ
ประชาชน จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้นดังกล่าว
พร้อมกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนและในราคา
เดียวกันสัดส่วนการถือหุ้นของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือ
ร้อยละ 47 ต่อมาในปี 2559 ได้มีการลดสัดส่วนการ
ถือหุ้นของเอสวีโอเอลงเหลือร้อยละ 39.9 และในปี
2560 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบาย
ในการลดสัดส่วนการถือหุน้ ลงเหลือร้อยละ 35.0 และ 30.0
ตามล�ำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวยังคงสามารถ
ควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ในเรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนด
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
สามารถใช้เสียงซึง่ เกินกว่าร้อยละ 25 ส�ำหรับการใช้สทิ ธิ
ในการคัดค้านในมติต่างๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น
ไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มคี วามต้องการให้อสิ ระ
แก่บริษัทฯ ในการด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นธุรกิจการเงินอย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจาก
ธุรกิจของเอสวีโอเอ ถึงแม้ว่าเอสวีโอเอจะยังคงเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ก็ตระหนักดีว่าธุรกิจลักษณะนี้ต้องการ
ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน โดยจะเห็นได้ว่า
ผู้บริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์
ในธุรกิจด้านการเงิน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มี
การแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ�ำนวน 5 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
8 ท่ า น ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ธุ ร กิ จ ด้ า นการเงิ น หรื อ มี
ความรูเ้ ฉพาะด้านทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ การประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำในการด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมทัง้ ตรวจสอบ พิจารณา และกลัน่ กรองมิให้เกิด
รายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
แล้ ว โครงสร้ า งการบริ ห ารทั้ ง ในระดั บ กรรมการและ
ผู้บริหารจะยังคงเป็นเช่นเดิม

7. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้ มี ค วามทั น สมั ย ต่ อ การเติ บ โตในยุ ค เทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบนั และเพือ่ ให้เป็นการเน้นย�ำ้ ในด้าน
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในด้านเทคโนโลยีของ
กลุม่ บริษทั เอสวีโอเอ โดยในปี 2562 – 2563 บริษทั ฯ ยัง
คงด�ำเนินการพัฒนาซอฟท์แวร์สำ� หรับระบบการจัดการ
สารสนเทศให้สามารถบริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และสามารถรองรับ
การเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดหาเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเข้ามารับผิดชอบดูแลด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ และโครงสร้าง
ฐานข้อมูล เพื่อดูแลรับผิดชอบสารสนเทศของบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อท�ำหน้าที่จัดท�ำ
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

8. ความเสีย่ งด้านการเปิดเผยข้อมูล

เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ได้ทำ� การแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการเปิดเผยข้อมูลตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในด้านการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล อั น เป็ น ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใน
การเปิ ด เผยและรั ก ษาข้ อ มู ล ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา

9. ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อในผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย และมีตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่าง
กันออกไป ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ อาจมีข้อจ�ำกัดในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ข้อจ�ำกัดในเรื่องของหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
ส�ำหรับการขอสินเชื่อกับทางบริษัทฯ ข้อจ�ำกัดเรื่องของ
เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น จากลักษณะดังกล่าว บริษทั ฯ
อาจเผชิญความเสีย่ งจากการทุจริตของพนักงานทัง้ จาก
ที่เป็นบุคคลภายในของบริษัทฯ หรืออาจเกิดจากบุคคล
ภายนอกของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ทจุ ริตจึง
ได้วางระบบการควบคุมภายใน และน�ำระบบสารสนเทศ
เข้ามาช่วยสนับสนุน รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
กับการปลูกจิตส�ำนึกในเรือ่ งของความซือ่ สัตย์ (Integrity)
โดยมีโครงการ Employee Joint Investment Program
(EJIP) เพื่อให้พนักงานได้ออมและสร้างผลตอบแทน
การลงทุนในระยะยาวและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท
(Sense of Ownership) มี ช ่ อ งทางให้ แจ้ ง เบาะแส
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ผ่าน
เว็บไซต์บริษัทฯ มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติตามสาย
งานการควบคุมก่อนปล่อยสินเชื่อด้วยการพิสูจน์การมี
ตัวตนของหนี้ การจัดท�ำเอกสารการโอนสิทธิการรับช�ำระ
เงิน โดยให้ลูกค้าโอนสิทธิการรับช�ำระเงินมาที่บริษัทฯ
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางจัดการความเสี่ยง
จากการทุจริตฉ้อฉล โดยจัดท�ำนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขั้นตอนและแนวทาง
การปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างเป็นรูปธรรม
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บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการบริหารจัดการข้อมูลระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดจ้างบุคคลภายนอก
ด�ำเนินการพัฒนาซอฟท์แวร์ส�ำหรับระบบการจัดการ
สารสนเทศขึ้ น และให้ บ ริ ก ารดู แ ลระบบฐานข้ อ มู ล
ด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ และระบบการ
สือ่ สารข้อมูลไปยังผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจน
มี ก ารใช้ น โยบายการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปเหมาะสม
กับธุรกิจ รวมถึงบริษัทฯ มีระบบการควบคุมการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศและข้อมูล การป้องกันการสูญหาย
การเรียกคืนข้อมูล และมีการควบคุมการล่วงละเมิด
ลิขสิทธิ์ การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
ทั้งของบริษัทและลูกค้า เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการ
ระบบสารสนเทศและข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หลักทรัพย์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด และบริษทั ฯ มีนโยบาย
ในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้ก�ำหนดทิศทางการ
ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องตามความจริง
โดยจะต้องสื่อสารข้อมูลให้ผู้ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
และทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึง
มีข้อห้ามส�ำหรับพนักงาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ป้องกันการน�ำข้อมูลไปใช้เพือ่ เป็นประโยชน์ในทาง
มิชอบ ซึง่ เป็นการเอาเปรียบผูล้ งทุน และไม่ถกู ต้องตาม
กฎหมาย

10. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงองค์กร

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต่าง
ให้ความส�ำคัญ เพราะเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
มุมมองของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อบริษทั ประกอบกับในปัจจุบนั
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นช่องทางการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและมี
ผูใ้ ช้งานเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ หากมีขา่ วหรือเหตุการณ์
ด้านลบของปรากฎในสือ่ ซึง่ อาจเกิดจากข่าวลือทีไ่ ม่เป็น
ความจริง การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทที่คลาดเคลื่อน
ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์
บริ ษั ท หรื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Network)
ตลอดจนการท�ำโฆษณาในเอกสารต่างๆ หรือเกิดจาก
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ผิ ด พลาด หรื อ รู ้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์
ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชือ่ เสียงของบริษทั
ซึง่ ผลสะท้อนดังกล่าวอาจเกิดได้ทงั้ ด้านบวกและด้านลบ
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ฝ ่ า ยพั ฒ นาธุ ร กิ จ เพื่ อ ดู แ ล
รับผิดชอบในส่วนของการน�ำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน
การท�ำประชาสัมพันธ์ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
และคอยติ ด ตามข่ า วสารที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ กั บ บริ ษั ท ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีการดูแลและติดตาม
ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในเว็บไซต์บริษัทและสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Network) อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ป้องกัน
การเข้าใจผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของบริษัทให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์

11. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk)

ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิดใหม่เ ป็น ความสูญ เสียที่อ าจเกิ ด
ขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไม่เคยปรากฏขึ้นหรือไม่เคยมี
ประสบการณ์ ณ เวลาปัจจุบนั แต่เนือ่ งจากในอนาคต
มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลายกรณี อันอาจ
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย
สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการ
เปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติ ซึง่ ในบางเหตุการณ์อาจจะ
ไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรืออาจจะไม่สามารถระบุ
ความเสีย่ งได้แน่นอน เช่น ความเสีย่ งจากนาโนเทคโนโลยี
ความเสี่ยงจากการปรับแต่งทางพันธุกรรม หรือความ
เสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะภู มิ อ ากาศ
เป็นต้น
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี Fintech การเปลี่ยนผ่านจากยุคปัจจุบัน
ไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) การโจมตีทาง
อินเทอร์เน็ต (Cyber Attack) และการโจรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ต
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ดให้มีการรวบรวมข้อมูล รายงานและเหตุการณ์ที่
• จัอาจกลายเป็
นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่จากแหล่ง

•

ต่างๆ เช่น World Economic Forum, หน่วยงานรัฐ
เป็นต้น เพือ่ ท�ำความเข้าใจและหาวิธกี ารในการจ�ำกัด
ผลกระทบที่จะมีต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสม
บริษทั อยูร่ ะหว่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุค
ปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ

แผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Management) หรือ BCM
การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นการจัดท�ำ
roadmap ในการบริหารธุรกิจให้ดำ� เนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
โดยไม่หยุดชะงัก ในภาวะทีธ่ รุ กิจต้องประสบกับสถานการณ์
ไม่ปกติ ไม่วา่ จะเป็นภัยคุกคามจากภายนอกหรือภายใน
อันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจ
1. ปัจจัยด้านการสูญเสียบุคคลส�ำคัญของบริษัท
บริษัทได้ตระหนักถึงการเตรียมให้มีผู้บริหารรุ่นใหม่
ขึ้นมาเมื่อผู้บริหารรุ่นเก่าหมดวาระลง โดยมีการจัด
ท� ำ แผนการสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ
กรรมการผู ้ จั ด การ หรื อ ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละ
การเงิน และนอกจากนัน้ ยังได้มกี ารฝึกให้ผบู้ ริหารระดับ
รองลงมา รวมถึงระดับหัวหน้างานได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ในการเรี ย นรู ้ แ นวทางในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ
ไม่อนุมตั ใิ นการให้สนิ เชือ่ กับลูกค้า โดยจะต้องวิเคราะห์
ความเสีย่ งให้รอบด้าน
2. ปัจจัยด้านการสูญเสียข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ทางบริษทั มี
ระบบส�ำรองข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้
การกู้คืนระบบ (Disaster & Recovery: DR Site) เพื่อ
รองรับแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Management: BCM) รองรับการจัดเก็บและ
ส�ำรองระบบปฏิบตั กิ าร (Operation System) ซอฟต์แวร์
และโปรแกรมการท�ำงาน (Software & Application) และ
ข้อมูล (Data) ให้สามารถใช้งานได้ดแี ละมีความพร้อมใน
การกูข้ อ้ มูลคืนกลับมาใช้งานได้ดงั เดิมตลอดเวลา พร้อม
ทัง้ รองรับการส่งถ่ายข้อมูลไปจัดเก็บส�ำรองใน Disaster
Recovery Site อีกทางหนึ่ง
การด�ำเนินการ เมือ่ เกิดภาวะวิกฤติขนึ้ กรรมการผูจ้ ดั การ
เป็นผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสั่งการ แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่ า งๆ ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และจะสื่ อ สารให้
พนักงานทุกระดับ และลูกค้าได้ทราบผ่านช่องทาง
LINE, Email หรือเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนช่องทาง
อื่นๆ ที่เหมาะสม

การระบุประเด็นที่เป็น
สาระส�ำคัญของบริษัท (Materiality)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบ
สําคัญต่อความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น
บริษทั ได้กําหนดให้ผบู้ ริหารเป็นผูส้ อื่ สารถึงความส�ำคัญ
ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง และเป็ น ต้ น แบบในการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการน�ำการบริหาร
ความเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยได้ให้มีการ
ถ่ายทอดแนวคิดการบริหารความเสี่ยงจากระดับบน
สู่ระดับพนักงาน และก�ำหนดให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นหลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไป จัดให้มี
การแลกเปลีย่ นแบ่งปันประสบการณ์การบริหารความเสีย่ ง
ผ่านที่ประชุมกลยุทธ์ และพนักงานทุกคนเป็น Risk
Agent ทีม่ หี น้าทีจ่ ะต้องรายงานความเสีย่ งให้หวั หน้างาน
ได้ทราบ โดยหากพนักงานพบว่ามีความเสีย่ งเกิดขึน้ จาก
กระบวนการขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ ห้รายงานให้หวั หน้างาน
หรื อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบถึ ง ความเสี่ ย งที่ พ บในการ
ท�ำงานประจ�ำวันเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขความเสี่ยงที่พบนั้น

ในการระบุ ป ระเด็ น ส� ำ คั ญ บริ ษั ท จะมี ก ารพิ จ ารณา
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายใน
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์การด�ำเนินงาน ความเสี่ยง
และโอกาส กรอบการด�ำเนินงาน และการประเมินการ
ด�ำเนินการทางด้านความยั่งยืนของบริษัท ส่วนปัจจัย
ภายนอกพิจารณาจากการส�ำรวจความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยข้อมูลที่ได้จากการพิจารณา
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกจะน�ำมาประเมินประเด็น
ส�ำคัญของบริษัทฯ เพื่อวางแผนการด�ำเนินงานต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน
: 300,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 221,449,456 บาท
หุ้นสามัญ
: 221,449,456 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
โดยบริษัทได้น�ำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มีนาคม 2557

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้
ล�ำดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
นายประยุทธ เอื้อวัฒนา
นายไพโรจน์ สิทธิมนต์อ�ำนวย
นายสมชาย ปัดภัย
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นายสหัสชัย รักมนุษย์
นางสุณี เอกธีรจิตต์
บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จ�ำกัด
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รายย่อยอื่น ๆ

จ�ำนวนหุ้น
79,280,601
6,134,300
5,348,000
4,606,100
4,102,660
3,712,319
2,950,000
2,772,430
2,294,003
2,035,000
108,214,043
221,449,456

ร้อยละ
35.80
2.77
2.41
2.08
1.85
1.68
1.33
1.25
1.04
0.92
48.87
100.00

หมายเหตุ : ล�ำดับที่ 6 และ 8 ตระกูลเอกธีรจิตต์ มีหุ้นทั้งหมด 6,484,749 หุ้น คิดเป็น 2.93%

นโยบายเงินปันผล

บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษทั ฯ ภายหลัง
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณา
จ่ายเงินปันผลในอัตราทีแ่ ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ
สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ�ำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ
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โครงสร้าง
การจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

โครงสร้างองค์กร

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
นางสาวปิยนันท์ มงคล

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการบริหารอาวุโส
นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์
กรรมการผู้จัดการ
นายสมพล เอกธีรจิตต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขายและการตลาด
-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา โอกาศ

ผู้จัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป
นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
รองผู้จัดการทั่วไป
แผนกปฎิบัติการ 1
นายบรรจง โฮกเส็ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
นางสาวปิยนันท์ มงคล
รองผู้จัดการทั่วไป
แผนกปฎิบัติการ 2
นางสาวสุนทรี หวังด�ำรงเวศ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นางสาวอรทัย แสวงเจริญ
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โครงสร้างองค์กร

บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายเครดิตและนิติกรรมสัญญา
-

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
นางสาวดวงกมล กรมาทิตย์สุข
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ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย
และนิติกรรมสัญญา
นายพรพล ไพศาลวศิน

06

คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอีกด้วย)

และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของ
บริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อคณะกรรมการ
นางดวงพร สุจริตานุวัต
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ต� ำ แหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารอาวุโส
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายสมพล เอกธีรจิตต์, นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์ และนางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการสองในสามคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2562 / 35

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

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

ต� ำ แหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

วั น ที่
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
15 พ.ย. 2555
15 พ.ย. 2555
15 พ.ย. 2555
29 เม.ย. 2556
14 ต.ค. 2559

จ� ำ นวนปี ที่
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
7 ปี 1 เดือน
7 ปี 1 เดือน
7 ปี 1 เดือน
6 ปี 8 เดือน
3 ปี 2 เดือน

โดยมีนางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ พียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาการเงินและการคลัง รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการเงินจากธนาคาร และนางดวงพร สุจริตานุวัต
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย

3. คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.

2.
3.
4.

รายชื่ อ คณะกรรมการบริหาร
นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
นางรุ่งนภา โอกาศ

ต� ำ แหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี น างสาวปิ ย นั น ท์ มงคล เลขานุ ก ารบริ ษั ท และผู ้ จั ด การทั่ ว ไปฝ่ า ยพั ฒ นาความยั่ ง ยื น เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
(1) พิจารณาตัดสินใจในงานบริหารเรื่องส�ำคัญๆ และเรื่องที่กรรมการผู้จัดการน�ำเสนอ
(2) อนุมัติสินเชื่อทุกประเภทในวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) และให้รายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม

4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแล และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย
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5. เลขานุการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2562 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติแต่งตัง้
นางสาวปิยนันท์ มงคล ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดย นางสาวปิยนันท์ มงคล ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับเลขานุการบริษัท (CSP)
แล้วเมื่อวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2562
บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผู้บริหาร
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
นางรุ่งนภา โอกาศ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

6. นางสาวปิยนันท์ มงคล
7. นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
8. นายบรรจง โฮกเส็ง
9. นางสาวสุนทรี หวังด�ำรงเวศ
10.นางสาวอรทัย แสวงเจริญ

ต� ำ แหน่ ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารอาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายสนับสนุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
เลขานุการบริษัท และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
ผู้จัดการทั่วไปแผนกบริหารจัดการทั่วไป
รองผู้จัดการทั่วไปแผนกปฏิบัติการ
รองผู้จัดการทั่วไปแผนกปฏิบัติการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

6. ผู้บริหาร

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2562 (ไม่รวมค่าตอบแทน (พิเศษ) กรรมการ)
		
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นางดวงพร สุจริตานุวัต
2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
6. นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์*
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์*
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ*
รวม

(หน่วย : บาท)

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าพาหนะ
จ�ำนวนการประชุมรวม กรรมการ
ชุดย่อย
กรรมการ
ปี 2562
12/13
13/13
13/13
13/13
13/13
12/13
13/13
13/13

1,680,000
480,000
480,000
480,000
480,000
-

120,000
120,000
420,000
120,000
120,000
-

65,000
70,000
70,000
70,000
70,000
-

รวม
1,865,000
670,000
970,000
670,000
670,000
4,845,000**

หมายเหตุ : * นายสมพล เอกธีรจิตต์ นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ และนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รับค่าตอบแทนรายเดือน
ในฐานะฝ่ายบริหาร
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
6/2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ (ยกเว้น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นจ�ำนวนเงิน 900,000 บาท จากผลการด�ำเนินงานปี 2561 โดยค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)
กรรมการดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทรวมจ�ำนวน 19.84 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี
2562
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จ� ำ นวนผู ้ บ ริ ห าร
10 คน

ค่ า ตอบแทน (บาท)
19,845,677

07

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำไปสู่การ
มีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือ
เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้มนี โยบายในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
และได้มีการก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐาน
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
สิ ท ธิ ใ นการที่ จ ะได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรของกิ จ การและ
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผล
กระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนด
หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และสิทธิในการได้รบั การ
ปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมในการรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษทั เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ
ยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึง
นักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน
เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล
ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุม
อย่างครบถ้วน
2. ในกรณี ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุม
แทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใด
ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3. บริษัทฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่
จัดการประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และ
นักลงทุนสถาบัน โดยบริษทั ได้นำ� ระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อ
ช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผล
การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
5. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงาน
การประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชัน้ 31 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย โดยมี ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน
10 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 ซึง่ เป็นนายทะเบียนของบริษทั เป็น
ผูด้ ำ� เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และได้จัดให้มีการ
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบ
การประชุมทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.leaseit.co.th
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษทั ฯ ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ� ำ ปี 2562 เป็ น การล่ ว งหน้ า ในระหว่ า งวั น ที่
14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 เมือ่ ครบก�ำหนด
ระยะเวลาให้สิทธิดังกล่าว ไม่ปรากฎผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอเพิ่ ม วาระการประชุ ม หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ส�ำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 แต่อย่างใด
บริ ษั ท ฯ ระบุ ค วามเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลา
ที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการ
ลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชน
จ�ำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน
โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

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
บริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ การแจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจ�ำปี 2562 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
“ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” โดย
จัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยภายในวั น ถั ด ไป ภายหลั ง จากการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ถือหุน้ รวมกันคิดเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 4.65 ของหุน้ ทีอ่ อกแล้วของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยได้ด�ำเนินการต่างๆ
ดังนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประธานในทีป่ ระชุมจะ
ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้แจ้ง
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียง
เท่ากับหนึ่งเสียง
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บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทฯ ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561
โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธกี ารในการด�ำเนินการดังกล่าว โดยจัดส่งในรูปแบบ
จดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th เมื่อ
ครบก�ำหนดระยะเวลาให้สทิ ธิดงั กล่าว ไม่ปรากฏผูถ้ อื หุน้
รายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ส�ำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 แต่อย่างใด

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น
เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งแทนผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ โดย
บริ ษั ท ฯ ได้จัดเตรียมหนัง สือ มอบฉัน ทะตามแบบที่
กระทรวงพาณิชย์ประกาศก�ำหนด ซึ่งระบุถึงเอกสาร
หรือหลักฐานทั้งค�ำแนะน�ำขั้นตอนในการมอบฉันทะ
ซึ่ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถก� ำ หนดทิ ศ ทางการออกเสี ย ง
ลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leaseit.co.th
การด�ำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ตามล�ำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบ
การพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่
จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั นิ โยบายการรายงานการ
ซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน

และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึง
ได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ตามนโยบายการป้องกันการน�ำข้อมูลภายใน
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับภาระหน้าทีใ่ นการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดย
คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการซื้อขายหุ ้ น /ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นรายไตรมาสมาโดยตลอด
บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม
ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ รายการที่
เกี่ ย วโยงกั น ที่ เข้ า ข่ า ยจะต้ อ งขออนุ มั ติ จ ากผู ้ ถื อ หุ ้ น
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนท�ำรายการ
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์
ของบุคคลที่เกี่ยวโยงนโยบายการก�ำหนดราคา และ
มูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายไม่อนุญาตให้มีรายการระหว่างกัน
ในลักษณะทีเ่ ป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น
การให้กู้ยืมเงิน การค�้ำประกันสินเชื่อ
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับกลุม่ บริษทั ฯ ในเครือ ซึง่
ได้กระท�ำอย่างยุตธิ รรมตามราคาตลาด และเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’s length)
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การก�ำกับดูแลกิจการ

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
เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และได้จัดให้มีการ
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบ
การประชุมทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.leaseit.co.th
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
ก) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่าง
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ดังนี้
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 ได้กำ� หนด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น อาทิ ความ
สามารถในการท�ำก�ำไรในแต่ละปี ในรูปแบบของเงิน
จูงใจ (Incentive) และเงินโบนัส (Bonus) โดยในระยะยาว
นัน้ บริษทั ได้นำ� เอารูปแบบการวัดผลการปฏิบตั งิ านตาม
Balanced Scorecard โดยอาศัยการก�ำหนดตัวชีว้ ดั (KPIs)
มาใช้เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ช่วยในการบริหารจัดการกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัย
การวัดหรือการประเมิน ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดความ
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่ง
ที่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กร โดยบริษัทฯ
ศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงาน ประเมินผลการ
ท�ำงานและความก้าวหน้าในการท�ำงานของพนักงาน
อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาองค์กรสูก่ ารเป็นองค์กร
ที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการ Employee
Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงานได้
ออมและสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวและ
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เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
มาตั้งแต่ปี 2558 และได้ครบก�ำหนดโครงการในเดือน
มีนาคม 2561 และในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีโครงการ
Employee Joint Investment Program No.2 (EJIP No.2)
ขึน้ ในเดือนเมษายน 2561 มีระยะเวลาโครงการก�ำหนด
3 ปี
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิการและความ
ปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
อาทิ วันเวลาท�ำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงาน
ทราบ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ การประกัน
สุขภาพซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ และการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี รวมถึงจัดให้มีมาตรการการดูแล
สุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคระบาด การจัดหาหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล
ส� ำ หรั บ ล้ า งมื อ ให้ แ ก่ พ นั ก งานและบุ ค คลภายนอก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานใน
กรณีตา่ งๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท
การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เป็นต้น
จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี 2562
พบว่าสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ หรืออัตราการหยุดงานจาก
การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน เท่ากับ ศูนย์
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ดังนัน้ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร
ควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงาน
และแบ่งปันความรู้ (Coaching & Knowledge Sharing)
และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
เพื่อให้บุคลากรสามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และ
รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
จัดท�ำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับ
ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ56 -1)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จ�ำนวน 15 หลักสูตร
และภายนอกองค์กร (Public Training) จ�ำนวน 13 หลักสูตร มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จ�ำนวน 57 คน แบ่งเป็น
3 ระดับ ได้ดังนี้
จ� ำ นวน

กรรมการ

2 คน

ผู้บริหาร

6 คน

พนักงาน

49 คน

รายงานสรุปการอบรม จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน ประจ�ำปี 2562
จ�ำนวนหลักสูตรอบรมภายนอก 13 หลักสูตร

จ�ำนวนหลักสูตรอบรมภายใน 15 หลักสูตร

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม ระดับบริหาร : 21.33 ชั่วโมง
จ�ำนวนชั่วโมงอบรม ระดับบริหาร : 1.33 ชั่วโมง
เฉลี่ย/คน/ปี
ระดับหัวหน้างาน : 23.44 ชัว่ โมง เฉลีย่ /คน/ปี
ระดับหัวหน้างาน : 11.67 ชั่วโมง
ระดับพนักงาน : 0.38 ชั่วโมง
ระดับพนักงาน : 5.42 ชั่วโมง
2. คู่ค้า:
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกฝ่าย ตามข้อตกลงทางการค้า
ที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ โดยการก�ำหนดเงื่อนไขและแนวทาง
การปฏิบตั ติ งั้ แต่แรกอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ตลอดจน
การให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพือ่ ประโยชน์
โดยรวมทั้ง 2 ฝ่าย
2.1 ลูกค้า : บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าทุกราย โดยมีการแจ้งเงือ่ นไขให้รบั ทราบ
อย่างชัดเจน โดยเงือ่ นไขดังกล่าวเป็นเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการให้การบริการลูกค้า
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ
อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและวิธแี ก้ไขปัญหาให้ลกู ค้า
โดยไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า และบริษัทฯ ได้มีการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าไว้อย่างชัดเจน โดย
ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้คือ
การมีตัวตนอยู่จริงของลูกค้า
ความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกค้า
และลูกหนี้
ความสามารถในการปฏิบ้ติงานตามโครงการให้
ส�ำเร็จ
โดยมี ค ณะกรรมการสิ น เชื่ อ มี ห น้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณา
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

2.2 เจ้ า หนี้ : บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้อยู่เสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ทั้งในเรื่องการช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ
ค่าธรรมเนียม การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน และ
เงื่ อ นไขอื่ น ๆ เป็ น ต้ น และหากเกิ ด กรณี ที่ บ ริ ษั ท
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไข ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัด
ช�ำระหนี้
3. คู่แข่ง:
บริษัทฯ ด�ำเนินการโดยสุจริตและการรักษามาตรฐาน
ในการให้บริการ และยึดหลักการไม่กล่าวพาดพิงคู่แข่ง
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดี
ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งอื่นต่างก็มีหน้าที่
เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า
เช่นเดียวกัน
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4. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม:
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายให้บริษทั ฯ เน้น
การประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยค�ำนึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ
ได้ จั ด ท� ำ กิ จ กรรมหลากหลายรู ป แบบเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ บริษัทฯ ร่วมกับ
คณะกรรมการบริษัทฯ คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้ ได้ร่วม
สนับสนุนสิง่ ปลูกสร้าง สิง่ ของบริจาค และทุนการศึกษา
ให้แก่เยาวชนทีห่ า่ งไกล และกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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

ข) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทฯ สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศ
ใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญา
ต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจน
บุคคลอืน่ ใดทีก่ ระท�ำการในนามของบริษทั จะต้องเคารพ
ในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของ
แต่ ล ะบุ ค คลที่ ต นได้ มี ก ารติ ด ต่ อ ด้ ว ยในระหว่ า งการ
ปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ หรือส่งเสริม
ให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ ตามที่
บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในหลักการปฏิบัติ “จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลขององค์กร”
บริษัทเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ภายใต้
บทบั ญ ญั ติ ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ต ามกฎหมายไทย โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติเอาไว้ ดังนี้
แรงงานเด็ก (Child Labor) บริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยอายุขั้นต�่ำในการจ้างงาน และจะ
ไม่ให้แรงงานผูเ้ ยาว์ทำ� งานทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และพัฒนาการ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการศึกษา
ภาคบังคับ
แรงงานบังคับ (Forced Labor) บริษัทจะไม่กระท�ำ
หรือสนับสนุนให้มกี ารใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
และจะไม่เรียกเก็บเงินหรือเก็บยึดเอกสารประจ�ำตัว
ใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่เป็นการด�ำเนินการทีไ่ ม่ขดั
ต่อกฎหมาย

•
•
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พลั ง งานไฟฟ้ า การประหยั ด น�้ ำ การรณรงค์ ก ารใช้
กระดาษ Recycle การคัดแยกขยะ
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
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่สังคมยั่งยืน”

เลือกปฏิบัติ (Discrimination) บริษัทจะเคารพ
• การไม่
ในความแตกต่างและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่า

•
•
•

เที ย มกั น โดยไม่ เ อื้ อ ประโยชน์ ห รื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ
ของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุมาจาก
เรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล
ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการ
หรือทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจน
สถานภาพเกี่ยวกับการสมรส นอกจากนี้ จะก�ำหนด
มาตรการป้องกัน และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการล่วง
ละเมิดทางเพศ
การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) บริษัทจะจ่าย
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย แรงงาน และตรงตาม
เวลาที่ก�ำหนด และจะไม่หักค่าจ้างพนักงาน เว้นแต่
เป็นการด�ำเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ชัว่ โมงการท�ำงาน (Working Hours) บริษทั จะก�ำหนด
ชั่วโมงการท�ำงานปกติไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
ไว้ และจะดูแลให้ชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลาของ
พนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรอง (Freedom
of Association and Collective Bargaining) บริษทั จะ
เคารพสิทธิพนักงานในการสมาคม หรือรวมกลุ่มใน
รูปแบบใดๆ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย รวมถึงการเข้าร่วม
ในกระบวนการเจรจาต่อรองตามขัน้ ตอนของกฎหมาย

ย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสิ่ง
• ความปลอดภั
อ�ำนวยความสะดวก (Occupational Health, Safety,

ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิเสธการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และการติ ด สิ น บนทุ ก รู ป แบบและ
ทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็นธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบริษัทได้ออกนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2558 โดยจัดท�ำเป็นเอกสารแนว
การปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลอืน่ ใด
ที่กระท�ำการในนามของบริษัท กระท�ำการซึ่งเป็นการ
ให้หรือรับของก�ำนัลที่เป็นเงิน หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด
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

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
โดยบริษัทฯ จะจัดให้มี
การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ภายในบริษัท รวมถึงการน�ำนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและแผนการก�ำกับการปฏิบัติงานไป
ปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการด�ำเนิน
ธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
จะเปิ ด เผยและแลกเปลี่ ย นนโยบายภายใน
ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางความ
ส�ำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการท�ำรายการทาง
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง และโปร่งใสใน
ประเทศไทย
จะร่วมมือกับบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คูค่ า้
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนว
ร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริต

•
•
•
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การก�ำกับดูแลกิจการ

Environment and Facilities) บริษัทจะด�ำเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุน คงไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ให้ เ กิ ด สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานที่ ป ลอดภั ย
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งเน้นการดูแล
รักษา ป้องกัน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากกิจกรรมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
ให้สอดคล้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทจะจัด

ให้มีห้องน�้ำและห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ น�้ำดื่มที่
สะอาดถูกสุขอนามัย ปัจจัยในการปฐมพยาบาลที่
เหมาะสม สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่
ส�ำหรับเก็บรักษาอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล
อย่างเพียงพอและสะดวก
บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
กระท�ำใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางการ
รับเรือ่ งร้องเรียน โดยในปี 2562 ไม่มปี ระเด็นร้องเรียน
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และกระบวนการ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
ที่เหมาะสมขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ลดความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ ซึ่งการควบคุมภายใน
ดั ง กล่ า ว จะท� ำ การควบคุ ม ทั้ ง ในด้ า นการป้ อ งกั น
(Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective
Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และ
แรงจู ง ใจในการกระท� ำ มิ ช อบและการทุ จ ริ ต ให้ น ้ อ ย
ลง โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ การแบ่ ง
แยกหน้ า ที่ ก ารท� ำ งานระหว่ า งพนั ก งาน รวมถึ ง จั ด
ท� ำ กระบวนการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ผู้บริหาร
สามารถได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อ
บกพร่ อ งหรื อ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ช อบมาพากลได้ ทั น
ท่วงที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้
อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในดังกล่าว และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นส่วน
หนึง่ ของกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยรวม
ทุกสิน้ ปี และก�ำหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผล
การประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ ายงาน
การพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมเพือ่ สร้างความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญและเข้าใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งวิธีการประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย

ง) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การไม่ ล ่ ว งละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์
ดังต่อไปนี้
พนักงานของบริษัททุกคนต้องให้ความเคารพ และ
ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ หากพบ
การกระท�ำที่เป็นหรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ
ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกทีไ่ ด้
รับมาหรือจะน�ำมาใช้ภายในบริษทั เพือ่ ลดโอกาสที่
จะเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบ
การกระท�ำผิดที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจน�ำ
ไปสูก่ ารละเมิดสิทธิ หรือการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิด
ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
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ในการท�ำงาน พนักงานต้องดูแลรักษางาน ข้อมูล
สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อ
เท็จจริงต่างๆ ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั
ไม่ให้ถกู ล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กบั ผูใ้ ด เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
ข้อพึงระวัง
1) การท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ โดยไม่มีเหตุอันควร
2) การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นสิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
3) การตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญา ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา รักษาสิทธิ์ และคุม้ ครองสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของบริษัท โดยไม่มีความเข้าใจที่
ชัดเจนและถูกต้อง

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

ในกรณีได้รบั ความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระท�ำของบริษทั รวมถึงเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัท และการร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมในที่ท�ำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือ
กฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และบริษัทได้จัดช่องทางส�ำหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระท�ำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ
ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน : ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั้งที่มาจากผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้
เสีย และพนักงาน จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุ
ดังกล่าว เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ และด�ำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือด�ำเนินการ
ทางกฎหมายส�ำหรับการกระท�ำความผิดดังกล่าวต่อไป และแจ้งผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดอื่นๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับจะถูกเก็บเป็น
ความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือพนักงาน
บริษัทได้ก�ำหนดการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าว
3. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ และด�ำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือ ด�ำเนินการ
ทางกฎหมายส�ำหรับการกระท�ำความผิด
4. แจ้งผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนทราบ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ
1. ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการตรวจสอบและ
การสอบสวน จะได้รับการปกป้องหรือไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน (Non-Retaliation)
2. บริษัทจะไม่เปิดแผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะปกปิดไว้เป็นความลับ
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัท
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำผิดเรื่องจรรยาบรรณซ�้ำอีก บริษัทได้จัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและ
จรรยาบรรณให้กับพนักงาน พร้อมทั้งให้พนักงานลงนามรับทราบผลของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน และบริษทั จะด�ำเนินการเพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบ เข้าใจ และน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชั่น หรือ ระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่องมายังช่องทางดังกล่าว
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การก�ำกับดูแลกิจการ

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : IR@leaseit.co.th
2 จดหมายทางไปรษณีย์ : เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
			
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29
			
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
			
กรุงเทพฯ 10120

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure of Information and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผล
กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ น
ได้เสียของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ หมด
ได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ จะท�ำการ
เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ฯ รวมถึงเอกสารข่าว
ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อผู้ถือหุ้น
และสาธารณชนผ่ า นช่ อ งทางและสื่ อ การเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.leaseit.co.th โดยบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการปรับปรุง
ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมแถลงข้อมูลผลการด�ำเนินงานให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน และผูท้ ี่
สนใจ รวมถึงการแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน โดยมีผบู้ ริหาร
ของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการรายงาน
การซื้ อ -ขายหุ ้ น /ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ให้
ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง รวมถึ ง กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร
พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล รวมถึงได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามนโยบายการป้องกันการน�ำ
ข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับภาระหน้าที่
ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของ
ตนเอง คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจน
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารได้มีการ
รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นรายไตรมาส
มาโดยตลอด
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
รายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้
ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระ
ส�ำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ น
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดท�ำรายงานคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้การรับรอง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ทีม่ คี วามส�ำคัญ ได้แก่ การท�ำรายการระหว่างกันทีม่ มี ลู ค่า
เกิน 10 ล้านบาท และรายการระหว่างกันที่มีมูลค่าเกิน
กว่าที่ได้อนุมัติงบประมาณไว้
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลที่สามด�ำเนินการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจ
ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อวัดระดับเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในปัจจุบนั กับคูแ่ ข่งรายส�ำคัญ เพือ่ ก�ำหนด
ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า ส� ำ หรั บ
ความพึงพอใจและความภักดี และเพื่อระบุจุดแข็งและ
จุดอ่อนส�ำหรับการปรับปรุง จ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถาม
136 ราย เป็นลูกค้าปัจจุบนั ทีใ่ ช้วงเงินอยูจ่ ำ� นวน 122 ราย
ไม่ได้ใช้บริการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 13 ราย และ
เปิดวงเงินแต่ไม่เคยใช้บริการ 1 ราย
เป้าหมายความพึงพอใจของบริษัทจะต้องไม่น้อยกว่า
80% หรือ ในระดับพึงพอใจมาก
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม
ของบริษัท อยู่ในระดับพึงพอใจมาก หรือ คิดเป็น 82%

บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรีอ่ งการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ และตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า ซึ่งได้เปิดเผยให้แก่นักลงทุน และผู้ที่สนใจในข้อมูลของบริษัท
ส�ำหรับปี 2561 ทางหน่วยงาน Factoring Chain International (FCI) ได้เปิดเผยว่าข้อมูลการรับซื้อลูกหนี้การค้า
ของประเทศไทย ดังนี้

นโยบายการแจ้งเบาะแส : คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง รวมทั้งก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์บริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการติดต่อและ
ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2163 4259 หรือทางอีเมล์ IR@leaseit.co.th บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
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การก�ำกับดูแลกิจการ

จ�ำนวนบริษัทที่ให้ข้อมูล : 6 บริษัท
ปริมาณการให้สินเชื่อรวม : 5,877 Millions of EUR คิดเป็นเงินไทยประมาณ 205,107 ล้านบาท
(อัตราแลกเปลี่ยน 34.90 บาท ต่อ EUR)
อัตราการเติบโตเฉลี่ย : 5%
ซึ่งบริษัทฯ มีปริมาณการให้สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้ารวมในปี 2561 จ�ำนวน 7,373.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ส่วนแบ่งการตลาด 3.59% โดยประมาณ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of Directors)
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดย
บริษัทได้ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการใน
เรื่องที่ส�ำคัญต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น การก�ำหนด
เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ
และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ การพิ จ ารณาทบทวน
ตรวจสอบและอนุมตั แิ ผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการ
รายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เป็นต้น ซึ่งแสดง
รายละเอี ย ดไว้ ใ นแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ใน
หัวข้อ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
และคณะกรรมการบริษทั และเพือ่ ให้กรรมการได้มเี วลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบ
จึงได้มีการพิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน
ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง
โดยไม่มีข้อยกเว้น

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ก รรมการทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 8 ท่ า น
แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน และ
กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน และยัง
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็น
กรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ ห ญิ ง จ� ำ นวน 4 ท่ า น นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
พิ จ ารณาและรับ ทราบ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ
มีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ น
บัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก อนึ่ง บริษัทฯ
ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระของบริษทั ฯ เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครัง้ แรก และบริษทั ฯ
ไม่ มี ก รรมการที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท จดทะเบี ย น
มากกว่า 5 บริษทั (ไม่นบั รวมต�ำแหน่งทีป่ รึกษาในบริษทั
จดทะเบียน)
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บริ ษั ท มี น โยบายไม่ ใ ห้ ก รรมการผู ้ จั ด การของบริ ษั ท
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัท
จดทะเบียนอืน่ มากกว่า 2 บริษทั (ไม่นบั รวมบริษทั ในเครือ)
และต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ท�ำธุรกิจประเภท
เดียวกัน หรือธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละ
บุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
ในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะเป็นผูก้ ำ� หนดอ�ำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว โดยประธานกรรมการ
มาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะ
กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการ
ประชุม เช่น ตั้งค�ำถามหรือข้อสังเกต ให้ค�ำปรึกษาและ
ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั แต่จะไม่กา้ วก่ายในการบริหารการจัดการ
กิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
หลากหลาย ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และกิจการธนาคาร
โดยกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ มี คุ ณ สมบั ติ สู ง กว่า
ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียด
ซึง่ แสดงอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
อนึ่ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคย
เป็นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทใช้บริการอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ฯ
เพือ่ ให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท�ำรายการระหว่าง
กันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มี
ส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการ
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ ค� ำ สั่ ง หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทกี่ ำ� หนดโดย
สมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิ จ ารณาตรวจสอบและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการ
ท�ำรายการ และจะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง และ
นโยบายในการด�ำเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และ
งบประมาณประจ�ำปีของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่าย
บริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่
บริษัท และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการพิจารณาทบทวน
และให้ ค วามเห็น ชอบในวิสัยทัศ น์ ภารกิจ กลยุ ท ธ์
ทิศทาง และนโยบายในการด�ำเนินงานของบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธุรกิจที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบาย และ
แผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมี
การก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
ติดตามการด�ำเนินการตามแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
และการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกรรมการผู ้ จั ด การ และ
กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก ติดตาม
การด�ำเนินการตามแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง และการ
พิจารณาคัดเลือกผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในส�ำหรับ
ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และก�ำหนดขอบเขตหน้าที่
และอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
อนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกีย่ วกับระบบการเงิน
โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ ริหารสายงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้แต่งตั้งให้ นางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน ผู้ช่วย
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ฯ มี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการด�ำเนินงานได้ โดยฝ่าย
บริหารจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน
จริงกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดย
จะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอก
และภายในที่พบในการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุและมีการก�ำหนดมาตรการในการติดตาม
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องติดตามความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on
the Performance of the Board of Directors) และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล
(Director Self-Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิด
โอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม และ
เพือ่ ช่วยให้ได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา
ผลการประเมิ น แสดงในแบบแสดงรายการประจ� ำ ปี
(แบบ 56-1)
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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 ในปี 2562 นี้ กรรมการ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) ได้มีการประชุม
กันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
การประชุมหารือเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหารและมีความเห็น
ว่าการท�ำงานร่วมกันระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร
เป็นไปด้วยดี และได้มขี อ้ แนะน�ำและเน้นย�ำ้ ในเรือ่ งความ
เสี่ยงของบริษัท โดยขอให้ฝ่ายจัดการมีความระมัดระวัง
ละเอียด รอบคอบ และระวังในการปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็น
ธุรกิจของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น โดยให้เน้นลูกค้าในภาค
ราชการให้มากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการ (CEO) เป็นประจ�ำทุกปีโดยคณะ
กรรมการบริษทั ฯ โดยได้มกี ารพิจารณาและอนุมตั เิ กณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของกรรมการ
ผู้จัดการ (CEO) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้
ท�ำการชี้แจงเกณฑ์การประเมินดังกล่าวให้กรรมการ
ผู้จัดการ (CEO) รับทราบ และก�ำหนดให้ท�ำการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ส�ำหรับผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ปี 2562 แสดงในแบบแสดง
รายการประจ�ำปี (แบบ 56-1)

3. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จ�ำนวน 13 ครั้ง (ไม่นับรวมการประชุมคณะ
กรรมการที่ ไ ม่ มี ค ณะกรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารและ
ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 1 ครัง้ ) โดยรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมรวม ปี 2562
นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
12/13
13/13
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
กรรมการอิสระ
13/13
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
13/13
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการอิสระ
13/13
นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการบริหารอาวุโส
12/13
นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
13/13
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13/13
รายชื่อคณะกรรมการ

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

ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน
และสรุ ป มติ ข องที่ ป ระชุ ม ในแต่ ล ะวาระการประชุ ม
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการ ให้ ต ้ อ งมี จ� ำ นวนองค์ ป ระชุ ม ขั้ น ต�่ ำ
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด รวมทัง้
ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ต�ำแหน่ง

รายงานประจ�ำปี 2562 / 53

การก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้อง
ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น ในทางปฏิบัติในปีที่
ผ่านมากรรมการมีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้
โดยบริ ษั ท จะแจ้ ง ก� ำ หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
บริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง
กัน โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�ำหนดวาระใน
การประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 5 วันท�ำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจง
รายละเอียด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษทั
ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทาน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งได้
กล่าวถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ
อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบการณ์ ผลการด�ำเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการให้สินเชื่อ ธุรกิจการเงิน และความเชี่ยวชาญใน
การสอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระในการด�ำเนินงานของผูส้ อบบัญชีในปีทผี่ า่ นมา เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ซึง่ จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4604 ซึง่ ทุกคนเป็นผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในอีกด้วย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมาส หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2562 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยมีการเข้าร่วม
ประชุมดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่ อ กรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมรวม ปี 2562

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนโดยได้ท�ำ
หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับค่าตอบแทนส�ำหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบาย
ค่าตอบแทน เป็นต้น
บริษัทฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส�ำหรับ
การรักษากรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร และอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะน�ำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และจะเป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุม มีรายละเอียดดังนี้
ค่า เดินทางมาประชุม
ต่อ ครั้ง (บาท)
5,000
5,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

35,000

5,000

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

10,000

5,000

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : กรณีกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดย่อยประชุมในวันเดียวกัน ให้จ่ายค่าเดินทางมาประชุมได้ครั้งเดียว

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน
ของกรรมการผู้จัดการในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indications) ที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้น�้ำหนักที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดท�ำโครงการให้สิทธิแก่
ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มี
ความสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนด้วยโดยท�ำหน้าที่
รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอชือ่ ให้แต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา
ยังท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ เป็นต�ำแหน่งบริหารทีส่ ำ� คัญของบริษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการโดยท�ำหน้าที่
พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นทีย่ อมรับ
ของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก�ำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยท�ำหน้าที่
บริหารจัดการความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ด้านการตลาด
และการแข่งขัน ด้านการปฏิบัติการ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และด้านอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยของพนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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ค่า ตอบแทนรายเดือ น
(บาท)
140,000
40,000

ต� ำ แหน่ ง

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องใน
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาบริษัทที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชีพ
การบัญชี
ส�ำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้คือ
1. นายสมพล เอกธีรจิตต์
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรย้อนรอยแผนทวงหนี้
ไม่มีไม่หนีแต่ต้องจ่ายแม้ปิดหนีล้มบนฟูก
2. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการตลาดภาครัฐ
3. นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร How important of Employee Benefit
Actuarial Valuation, The CFO’s role in stakeholder communications,
การจัดท�ำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 5/62,
เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs / TFRS
for NPAEs), Retail Credit Scoring Model Development and Application
และ Adjust the Strategy of Issuing Debt to the current situation
4. นางสาวปิยนันท์ มงคล
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท, การรายงานข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับภาคธุรกิจ
ในตลาดทุนไทย และ Process Innovation Coaching 2019
5. นางสาวประภาพรรณ รักธรรม เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Process Innovation Coaching 2019
6. นายบรรจง โฮกเส็ง
เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mind Map, Process Innovation Coaching 2019
7. นางสาวสุนทรี หวังด�ำรงเวศ
เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mind Map, Leader as Coach และ
Process Innovation Coaching 2019

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ น�ำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
• ห้ไปเปิ
ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�ำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือ
ชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่
ข้อมูลนัน้ จะได้มกี ารเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่ การกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือ
ผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการ
ทางวินัยของบริษัทฯ
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
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้างต้น

•

•
•
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6. บุคลากร

• จ�ำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจ�ำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงาน ดังนี้ (ไม่รวมผู้บริหาร 10 คน)

ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเครดิตและนิติกรรมสัญญา (บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด )
รวม

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
18
7
6
19
2
3
4
10
69

าทด้านแรงงาน
• ข้ในปีอพิพ2562
ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน
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การก�ำกับดูแลกิจการ

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

ฝ่าย

08

ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

นางดวงพร สุจริตานุวัต

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 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 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอสไพเรชั่น วัน
2556-ปัจจุบัน กรรมการศรัทธาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาล
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
2540-2557 กรรมการอ�ำนวยการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2545-2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 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 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. เครือไทย โฮลดิ้ง
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอสวีโอเอ
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)
2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน
165,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
- หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 165,000 หุ้น

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ อายุ 80 ปี

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. แอพพลาย พริซิชั่น
2561-ปัจจุบัน กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2548-ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารงานบุคคล
สถาบันบริหารจัดการอาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
2548-ปัจจุบัน กรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2559-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลักสูตร Board Performance Evaluation
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย รุ่น 2/2007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาร์พีซีจี
2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เพทโทร-อินสตรูเมนท์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน 2,035,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
- หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 2,035,000 หุ้น

นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์
กรรมการบริหารอาวุโส
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชย์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(ประกาศนียบัตรชั้นสูง) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง
กระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Bourse Game (Foreign Exchange Trading),
Citibank, Bangkok THAILAND
หลักสูตร International Banker, Chase Manhattan Bank, NY USA.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารอาวุโส บมจ. ลีซ อิท
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
2561-ปัจจุบัน กรรมการกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
2559-2560 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส กลุม่ ที ซี ซี แลนด์
และกลุ่มแอสเสทเวิรด์ คอร์ปอเรชั่น
2550-2559 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ประเทศไทย)
2556-2557 รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ประเทศไทย)
2556-2557 กรรมการบริหารความเสีย่ ง บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน
20,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
- หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 20,000 หุ้น
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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
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ บมจ. ลีซ อิท
2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ บมจ. เออาร์ไอพี
2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ปทท)
2540-2562 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
2542-2554 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน
16,500 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
- หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 16,500 หุ้น

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (สาขาบัญชีตน้ ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลักสูตรสัมมนาพิจารณ์ IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 27 (วตท.27)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท
2550-2555 กรรมการ บมจ. เอสวีโอเอ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน 3,372,918 หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
2,472,430 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
86,441* หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
300,000 หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 3,459,359 หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
2,772,430 หุ้น

นางรุง่ นภา โอกาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน
33,133 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
9,616* หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 42,749 หุ้น
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นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

กรรมการ และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
อายุ 37 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการจัดการทางการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Aston ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 131/2016
หลักสูตร Fraud Risk Management and Internal Auditing of
Financial Institution รุน่ ที่ 7
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท
2549 -2558 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน
140,369 หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
1,650,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
38,052* หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
1,650,000 หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 178,421 หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
1,650,000 หุ้น

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
IRCA Lead Assessor (ISO9001:2008)
หลักสูตรสัมมนาพิจารณ์ IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 2/2559
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The CFO’s role in Stakeholder Communication
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ลีซ อิท
2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์
2543-2557 ISO Consultant & Trainer บจ. ควอลิตี้ซิสเท็ม
ดีเวลล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2554-2557 ผู้ท�ำบัญชีอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน
26,135 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
9,482* หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 35,617 หุ้น

นางสาวปิยนันท์ มงคล

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

เลขานุการบริษัท และผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป แผนกบริหารจัดการทั่วไป
บมจ. ลีซ อิท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน
50 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
5,793* หุ้น
		
ขาย
5,800* หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน
43 หุ้น

หมายเหตุ : * รวมหุ้น EJIP ที่ได้รับโอนหรือขายจากโครงการ EJIP

รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหาร
และผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อ
นางดวงพร สุจริตานุวัต
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
น.ส.ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์
นายสมพล เอกธีรจิตต์
น.ส.สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
นางรุ่งนภา โอกาศ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
น.ส.ปิยนันท์ มงคล
น.ส.ประภาพรรณ รักธรรม
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
AC = กรรมการตรวจสอบ
* = กรรมการผู้จัดการ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง:
1. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง
X,AC,//
V,AC,//
AAC,//
AC,//
AC,//
/
/,*
/,**
**
**
***
***

บริษัท ที่เกี่ยวข้อ ง
2
3

1

4

AAC,//

/(คู่สมรส)

V = รองประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
** = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้อ�ำนวยการ

AAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ
// = กรรมการอิสระ
*** = ผู้จัดการทั่วไป
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คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และ
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
2549-2561 ผู้จัดการทั่วไป แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา
บมจ. ลีซ อิท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2562 จ�ำนวน
18,892 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
68,763* หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2562 จ�ำนวน 87,655 หุ้น

ผู้จัดการทั่วไป แผนกบริหารจัดการทั่วไป
อายุ 52 ปี

09

ความรับผิดชอบต่อสังคม
สู่ความยั่งยืน

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนดทิศทางด้านความยั่งยืน ภายใต้ 3 มิติหลัก ดังต่อไปนี้

Environment

3

บริหารจัดการทรัพยากร

Society

2

พัฒนาสังคมใหเขมแข็ง

1

สงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ดวยการสนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนของ SMEs

Economy

1. มิติเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของ SMEs
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานในการส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) โดยเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน ส�ำหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ แต่ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึง่ บางรายอาจจ�ำเป็นต้องพึง่ พา
เงินกูน้ อกระบบซึง่ อาจเป็นอุปสรรคในการขยายกิจการ
ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้
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ตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริษทั ฯ มี
•นวันวัตกรรมทางการเงิ
นหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อให้
SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้า SMEs สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพทีแ่ ท้
จริง เพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตตามศักยภาพและขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์

Financial Partner บริษัทฯ สนับสนุนและเป็น
•ที่ปTrue
รึกษาทางการเงินให้กับ SMEs ให้มีความรู้ในการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน บนปรัชญาการเติบโตไปพร้อมๆ กัน
ระหว่างลูกค้ากับบริษทั เสมือนหุน้ ส่วนทางการเงินตาม
ปรัชญาที่ว่า “True Financial Partner”

2. มิติสังคม
พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

•

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงานซึ่งไม่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ลู ก ค้า ท� ำ การสอบทานกลั บ ไปยั ง ลู ก ค้า
ทุกรายทีเ่ ปิดวงเงินใหม่ เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
การทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน
กับลูกค้า
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รว่ มประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

•

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่
ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือก
ปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและ
ชนชั้น ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อ

การด�ำเนินงานด้านภาษี บริษทั ได้กำ� หนดให้พนักงาน
จะต้องยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
ด้านภาษีอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ดังนี้

•
•
•

โครงสร้างภาษี บริษทั หลีกเลีย่ งการใช้โครงสร้างภาษี
แบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องหรือสร้าง
ความซับซ้อนเพือ่ ประโยชน์ทางภาษีในเบือ้ งต้นและ
หลีกเลี่ยงภาษี
ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นบริษัทที่มี
สถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม และมีระบบภาษีที่เพิ่ม
คุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) บริษทั ฯ มุง่ ใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการ
ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจ
ครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา
ค่าเผื่อสินทรัพย์ในอัตราเร่ง (accelerated asset
allowances) หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ ซึง่ ทัง้ หมดนีอ้ ยู่
ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น
และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวอาจส่ง
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท แต่จะพิจารณาเฉพาะปัจจัยทาง
เศรษฐกิจเท่านั้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง
ตามแนวทางปฏิบัติของกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางส�ำหรับผู้บริหารและ
พนักงานในการยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้าน
การติดสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ได้มกี ารก�ำหนดไว้เป็น
นโยบายของบริษทั ซึง่ บรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และ
ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ
บริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ท�ำ
ธุ ร กรรมโดยไม่ ช อบธรรม ไม่ เ สนอ/ให้ ค ่ า ตอบแทน
จ่ายสินบน เรียกร้อง ไม่ตกลง/รับสินบนจากบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานอืน่ ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนิน
การโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทน
การปฏิ บั ติ ง านที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ กั น หรื อ หวั ง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท โดย
ทีผ่ า่ นมาไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกีย่ วกับ
การติดสินบนและการคอร์รัปชั่น
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
หุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย (Partnership Against
Corruption for Thailand - PACT Network) เพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

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
แสดงออกทางด้านความคิดซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของ
บริษทั ฯ รวมไปถึงให้ความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ก�ำหนด
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ และบทบาทของบริษทั ฯ ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
พนักงาน คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร เป็นต้น ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ไว้ในหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

•

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุ ค ลากรของบริ ษั ท ทุ ก คนล้ ว นเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับ
พนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ
ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีความสามัคคี ไว้เนื้อ
เชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ
และเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ บริ ษั ท
ให้ ค วามคุ ้ ม ครองป้ อ งกั น บุ ค ลากรจากภั ย คุ ก คาม
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอก
โดยต้ อ งสร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานที่ ดี แ ละ
ปลอดภัย จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ และให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน มีสวัสดิการทีด่ ใี ห้กบั
พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตภายใต้ระบบการ
พิจารณาอย่างเป็นธรรม ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้น จะด�ำเนินการ
อย่างรับผิดชอบภายใต้กรอบนโยบาย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่าง
เคร่งครัด จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การท�ำงานเพื่อตอบแทนบุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติ
งานอย่างสุดความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ
ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผลอยูบ่ นฐานความรูไ้ ม่ใช้
อารมณ์และใฝ่เรียน
แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

1. บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ทุ ก คนโดย
เสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด
เชื้ อ ชาติ เพศ ผิ ว ศาสนา ความพิ ก าร ฐานะ
ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
2. บริษทั ให้โอกาสบุคลากรของบริษทั ทุกคนแสดงความ
สามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม
และสร้างแรงกระตุน้ ในการท�ำงานทัง้ ในรูปของเงินเดือน
โบนัส Incentive และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่
เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท
3. บุคลากรของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในความ
รับผิดชอบของตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิต
ส�ำนึกทีด่ ี ซือ่ สัตย์สจุ ริต เทีย่ งธรรม ยึดมัน่ ในคุณธรรม
และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ในปี 2562 มีผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 57 คน มีจ�ำนวน 26 คน ที่ได้รับการเลื่อน
ต�ำแหน่งประจ�ำปี
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•

ทางด้านสุขภาวะและความปลอดภัย
ในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน

ส่วนหนึง่ ของการสร้างรอยยิม้ ให้เกิดขึน้ กับพนักงานผูซ้ งึ่
เปรียบเสมือนครอบครัว คือการจัดให้มีสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ดีส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน และยก
ระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานโดยยึดมั่นการด�ำเนินการ
ตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน ต่อยอดด้วยการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือพื้นที่ด�ำเนินการของบริษัท เนื่องจากไม่มี
สิ่งใดที่มีค่าจะมาทดแทนหรือชดเชยความสูญเสียที่
ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้
ในปี 2562 ไม่ มี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบาดเจ็ บ หรื อ
เสียชีวติ หรือเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการท�ำงาน อัตราการขาดงาน (Absentee
Rate: AR) ของพนักงานในปี 2562 เป็น 0.65 แสดงให้
เห็นถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และโดยในปี 2562 บริษัท
ได้มีการเผยแพร่ความรู้หากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
อาคารส�ำนักงาน การใช้อปุ กรณ์ดบั เพลิง การป้องกันตัว
ขณะอพยพหนีไฟ

•

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้า ลูกค้าต้องได้รบั ข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการบริการ
พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า เป็นบุคคลภายนอก
ที่บริษัทต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรีในการท�ำธุรกิจ
การแข่งขันต้องด�ำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือน
ข้ อ มู ล หลอกลวง หรื อ ใช้ วิ ธี อื่ น ใดที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตาม
ครรลองของการแข่ ง ขั น ที่ ดี รั ก ษาความลั บ ภายใต้
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่แสวงหา
ข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริต
และไม่เป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

•
•

บุคลากรของบริษัทจะต้องระมัดระวังในการติดต่อ
กับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผย
หรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือของ
คู่แข่ง

การละเมิด (Breaches)
บริษทั ได้กำ� หนดจรรยาบรรณเพือ่ เป็นแนวทางให้ผบู้ ริหาร
และพนั ก งานทุ ก คนปฏิ บั ติ การละเมิ ด จรรยาบรรณ
และนโยบายการปฏิบัติตามกฏหมายขององค์กรในทุก
กรณีจะได้รับการบันทึกและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะ
ตรวจสอบรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ ซึ่งส่งผ่าน
ช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน โดยบริษทั จะท�ำการเปิดเผย
ข้อมูลจ�ำนวนและกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ จริยธรรม
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การให้ / รั บ สิ น บนสู ่ ส าธารณะ
นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกรณีที่เกิดการละเมิดที่ส่งผลกระทบ
ส�ำคัญต่อบริษัท
ในปี 2562 ไม่พบกรณีการละเมิดใดๆ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากบริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานของ
บริษทั แล้ว บริษทั ยังให้ความส�ำคัญต่อการจัดการห่วงโซ่
อุปทานด้วยหลักธรรมาภิบาล ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการด�ำเนินงานของบริษทั
ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทติดตามการปฏิบัติงาน
ของคู่ค้าบางรายจากการติดตามข่าว หากพบว่ามีเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการละเมิดต่างๆ บริษัทจะกลับมาทบทวน
กับคู่ค้ารายนั้น

ปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นที่คู่ค้าผู้ให้บริการประกันภัย
ทรัพย์สนิ โดยได้ประเมินถึงการใส่ใจในการลดผลกระทบ
ต่อสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม คุณภาพของสินค้า/บริการ
ระยะเวลา เงื่อนไข เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันหรือไม่
การมีช่องทางในการติดต่อที่สะดวกโดยตั้งเป้าหมาย
ไว้ที่ร้อยละ 80 จากผลการประเมินได้ระดับคะแนนที่
ร้อยละ 90 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
เพียงพออย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีนโยบาย
ต่ อ ต้ า นการทุจริตคอร์รัปชั่นและยึดถือปฏิบัติ อย่าง
เคร่งครัด โดยต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ นี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อาจส่งผลให้คคู่ า้ หรือ
ผูร้ บั เหมาถูกด�ำเนินการทางกฎหมาย
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ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

•

บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงการแข่งขันอย่าง
เป็ น ธรรม ไม่ ใ ส่ ร ้ า ยป้ า ยสี โจมตี คู ่ แข่ ง ขั น โดย
ปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

•

3. มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น ปัจจุบันมีองค์กร หน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
โดยไม่ได้หวังผลก�ำไร ต่างตื่นตัวและหันมาใส่ใจในการ
ดูแลสิง่ แวดล้อมกันมากขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในการช่วยบรรเทาหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
กระท�ำของมนุษย์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และเพื่อให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กร
เพือ่ แสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ดังนี้
1. การด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งข้อก�ำหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. ร่วมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงผลกระทบ
จากการกระท�ำหรือไม่กระท�ำสิง่ ต่างๆ โดยมีความเชือ่
ว่าจุดเล็กๆ เมือ่ รวมๆ กันหลายๆ จุด จะเป็นกลุม่ และ
พลังที่จะสามารถลดหรือบรรเทาภาวะมลพิษต่างๆ
ลงได้ เพือ่ ทีจ่ ะได้สง่ ต่อสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้กบั ลูกหลาน
เราต่อไป โดยจัดให้มีการอบรม เผยแพร่ความรู้
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่ามากที่สุด
4. ผู้บริหารทุกระดับจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
เช่น บุคลากร อุปกรณ์ เวลา งบประมาณ เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายทีว่ างไว้
5. บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ส่งเสริมบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้มคี วามสุข
ในการท�ำงานควบคูไ่ ปกับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ต่อเป้าหมายขององค์กร
6. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ำไปแก้ไขให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามมาโดยแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา
ซึ่งจะท�ำหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิด
ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน และประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานทราบผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินการ รวมทัง้ เผยแพร่
ในรายงานประจ�ำปี ดังนี้

•
•

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการลดการใช้
กระดาษ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
คัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง และเก็บบันทึก
ปริมาณขยะที่น�ำมา recycle ได้
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้
ไฟฟ้าโดยก�ำหนดให้มกี ารเปิดและปิดระบบปรับอากาศ
เวลา 07.30 – 18.00 น. ปิดไฟแสงสว่างในช่วงพัก
รับประทานอาหารกลางวันและหลังเลิกงาน และลดการ
ใช้น�้ำประปา และลดการใช้กระดาษโดยให้น�ำกระดาษ
มาใช้ทั้ง 2 ด้านก่อนทิ้ง

การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การด�ำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมสามารถด�ำเนินการ และพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน และยังส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ได้กำ� หนดเป็นนโยบายในการ
มุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) นี้ ให้มีความต่อเนื่องและมีความ
เชือ่ มโยงร้อยประสานกันจึงได้กำ� หนดเป็นหลักการ ดังนี้

•
•
•
•

ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง
ต้องเชื่อมโยงโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ให้
สอดประสานกัน
ต้องให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สร้างจิตส�ำนึกร่วม
ต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น การมีสว่ นร่วมของ
บริษัทคู่ค้า

บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อม และ
ส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน โดยมุง่ เน้น
ที่ ก ารด� ำ เนิ น การอย่ า งง่ า ยๆ เริ่ ม ต้ น ภายในองค์ ก ร
จึงได้ท�ำการปลูกจิตส�ำนึกให้กับพนักงานของบริษัทฯ
เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
ฝึกอบรมท�ำความเข้าใจแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม
จากการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ภายในบริษัทฯ และมุ่ง
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และร่วมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในบริเวณของตนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ดังต่อไปนี้
1. การรั ก ษาทรั พ ยากรป่ า ไม้ : ด้ ว ยการประหยั ด
กระดาษ สนับสนุนการใช้กระดาษ Recycle
2. การลดการใช้ไฟฟ้า : ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
3. การอนุรักษ์น�้ำ : ส่งเสริมการใช้น�้ำอย่างประหยัด
4. การลดขยะ : ส่งเสริมให้พนักงานแยกขยะก่อนทิ้ง
เพื่อให้สามารถน�ำกลับไป recycle ได้ การใช้สินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ษั ท ได้ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายการบริ ห ารจั ด การ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและพลังงาน เพือ่ ให้
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงานของ
บริษัทลง โดยมีแนวทางในการด�ำเนินงาน ดังนี้
ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรในองค์กร
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการ
ใช้พลังงานขององค์กร
ก�ำหนดให้สมาชิกในทีมกลยุทธ์เป็นคณะท�ำงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การด�ำเนินงานจัดการพลังงาน ติดตาม ตรวจสอบ
และรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานภายในอาคาร
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตาม
เป้าหมายของบริษัท
ก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงาน การบริหารจัดการน�ำ้
การบริหารจัดการขยะและของเสียเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดย
จะต้องให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน
ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในมาตรการการบริหารอนุรกั ษ์พลังงาน การบริหาร
จัดการน�้ำ การบริหารจัดการขยะและของเสีย โดย
ในปีที่ผ่านมามีการรณรงค์ให้ลดการใช้น้�ำ ปิดไฟ
เมื่อไม่ได้ใช้ และแยกขยะที่สามารถน�ำไป recycle
ได้ก่อนทิ้ง
ก�ำหนดให้เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวชีว้ ดั หนึง่ ของบริษทั
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืนขององค์กร
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การที่ ส มาชิ ก ในองค์ ก ร
น�ำเสนอ เสนอแนะ ร่วมกันด�ำเนินการในการพัฒนา
จัดหานวัตกรรมในการท�ำงานใหม่ๆ เพื่อให้องค์กร
สามารถด�ำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการเปลีย่ นแปลง
ของยุ ค ปั จ จุ บั น ผ่ า นทางที่ ป ระชุ ม กลยุ ท ธ์ ซึ่ ง จะ
ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และ
พนักงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมของการเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม โดยบริษัทมีการแบ่งออกเป็นทีม
ย่ อ ยๆ ซึ่ ง ในแต่ ล ะที ม จะประกอบไปด้ ว ยแต่ ล ะ
ฟังก์ชนั่ งานเปรียบเสมือนบริษทั ย่อยๆ ด�ำเนินธุรกิจ
โดยมีเป้าหมายในการท�ำธุรกิจเป็นของตนเอง แต่
ถึงกระนั้นบริษัทก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องการควบคุม
และการบริหารความเสีย่ ง โดยจะมีฟงั ก์ชนั่ งานทีจ่ ะ
ท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลควบคุมให้การด�ำเนินการเป็นไป
ตามแนวนโยบายของบริษัท

•
•
•
•

•

•

บริษทั มุง่ เน้นการประชุมให้เป็นการประชุมทีร่ กั ษ์โลก
โดยลดการใช้กระดาษลง และบริษัทมีเป้าหมายใน
การด�ำเนินการประชุมเป็นการประชุมแบบ Paper
Less
ผลที่ได้จากการด�ำเนินการดังกล่าวจะสะท้อนออก
มาในรูปของผลประกอบการที่สูงขึ้น ความพึงพอใจ
ของลูกค้ามีระดับที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อ
กระดาษลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลง

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงผลกระทบมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ก�ำหนด
แนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
1. การติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์ การเปลีย่ นแปลง
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณา
ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน มาตรฐาน
ด้ า นความยั่ ง ยื น สากล เช่ น Global Reporting
Initative (GRI), Sustainable Development Goals
(SDGs)
2. การให้ความส�ำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม โดยผ่านการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ
เช่ น การส� ำ รวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า คู ่ ค ้ า
พนักงาน คณะกรรมการบริษทั รวมถึงข้อแนะน�ำจาก
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� มาปรับปรุงเพือ่
ที่จะได้ตอบสนองความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย
ได้อย่างเหมาะสม (ท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ
ให้กรรมการ คู่ค้า ประเมิน)
การเผยแพร่นโยบายให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มได้รับทราบในช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

•
•
•
•
•
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ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

•
•
•

•

2. จรรยาบรรณธุรกิจ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินของบริษัท
การให้หรือรับของขวัญ
การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงาน
ทางการเงิน
ห้ามการกระท�ำทุจริต
การรักษาความลับและข้อมูล
สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทางการเมือง
การต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน
บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร

•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทได้ก�ำหนดการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายละเอียดของ
เหตุดังกล่าว
3. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ และด�ำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือ
ด�ำเนินการทางกฎหมายส�ำหรับการกระท�ำความผิด

4. แจ้ ง ผลการด� ำ เนิ น การต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
พร้อมทั้งแจ้งผลให้กับผู้ร้องเรียนทราบ มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ
5. ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือ
โดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ
และการสอบสวน จะได้รบั การปกป้องหรือไม่ตอบโต้
ผู้ร้องเรียน (Non-Retaliation)
6. บริษัทจะไม่เปิดแผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยจะปกปิดไว้เป็นความลับ
7. ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นหรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจะได้ รั บ การ
เยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของ
บริษัท
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การกระท� ำ ผิ ด เรื่ อ ง
จรรยาบรรณซ�ำ้ อีก บริษทั ได้กำ� หนดบทลงโทษไว้สำ� หรับ
ผู ้ ที่ ฝ ่ า ฝื น หรื อ กระท� ำ ความผิ ด ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน และ
บริษัทจะด�ำเนินการเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
เข้าใจ และน�ำไปปฏิบัติได้
ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงิน
ที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชั่น หรือระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่องมายังช่องทางดังกล่าว

หวงโซคุณคาทางธุรกิจ
เจาหนี้

ลูกคา

คูคาของลูกคา

บริษัท

ผูประกอบการ
SMEs

สถาบันการเงิน (Bank)
ผูถือหุน (Shareholder)
ผูถือหุนกู (Bond Holder)
หนวยงานกำกับดูแล (Regulators)
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หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชน
ขนาดใหญ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วน
ได้เสีย

การมีส่วนร่วม/
ช่องทางติดต่อ

ความถี่ของการ
ด�ำเนินการ

1. คณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการ
การให้ข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน
ทันเวลา
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
2. พนั
กงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

ผูถือหุน

การตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

เดือนละ 1 ครั้ง

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ
อย่างเป็นธรรม

ตลอดทั้งปี

ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
ยึดหลักธรรมาภิบาล

การมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแล
กิจการ

ลูกคา

ลูกคา

มีผลการด�ำเนินงานที่ดีและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

การก�ำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน

ลูกคา

ลูกคา

เติบโตในสายงาน

เจาหนี้

เจาหนี้

การก�ำหนดนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน

ครั้งแรก

การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่

สอบถามถึงความต้องการของ
ปีละครั้ง
พนักงานและหัวหน้างานเพื่อส่งไป
าหนี้
เจาหนี้
เข้ารับการฝึกเจอบรมในเรื
่องที่
เกี่ยวกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ

ได้รับเงินเดือน สวัสดิการที่เป็นธรรม การส่งเสริมความก้าวหน้า
ในเส้นทางอาชีพ
ได้รับโบนัสประจ�ำปี

ผูถือหุน

ประเมินความผู
คูแขกงพันต่อองค์กร

ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ผูถือหุน

ผูถือหุน

Debtor
คูแขง

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่
สอดคล้องกับพนักงานในสายงาน
และระดับต่างๆ

คูคา

คูคา

โอกาสในการเรียนรู้เพื่อที่
จะได้เติบโตก้าวหน้าต่อไป

การประเมินผลประจ�ำปี

คณะกรรมการ
คูคา

คณะกรรมการ
คูคา

ชุมชน สังคม

ชุมชน สังคม
พนักงาน

3. ผูพนั
้ถือกหุงาน้น

คูปีแลขงะครั้ง
Debtor
คูแขง

ปีละครั้ง
จัดกิจกรรม Debtor
Outing/Team Building Debtor
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา
เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของ
พนักงาน
กค้กาารคา
ลูกลูหนี

กค้กาารคา
ลูกลูหนี

หนวยงานกำกับดูแล

หนวยงานกำกับดูแล

จัดประชุ
ผูเจ้ถาือหนีหุ้น้ บดูแล
หนวมยงานกำกั

เจาหนี้
ปีละครั
หนวยงานกำกั
บดูแ้งล

แจ้งข่าวสารข้อมูลผ่านไลน์

เปิดเผยข้อมูลผ่าน SET, Website
ผูถือคณะกรรมการ
หุน

ผูคณะกรรมการ
ถือหุน

คูคา

พนักงาน

คูคา

ตลอดทั้งปี

ลูกคาคูแำขปี
ง , แบบ 56-1 ลูกคา
รายงานประจ�

Debtor

พนักงาน

คูแปีขลงะครั้ง
Debtor

้
พบผู้ลงทุเจนาหนีOpportunity
Day เจาหนี้ ปีละ 2 ครั้ง

ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคา

MAI Forum

ปีละ 1 ครั้ง

ติดต่อผ่าน Website
ผูถือหุน

ชุมชน สังคม

คูคา

ชุมชน สังคม

ผูถือหุน

4. คู่ค้า

คูคา

5. ชุมชน สังคม

คูแขง

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้ถูกต้องตามหลัก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

ตลอดทั้งปี

ผลประกอบการเติบโต
ต่อเนือ่ ง และมีก�ำไรเพิ่มขึ้นทุกปี

สร้างผลประกอบการที่ดีภายใต้
การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและ
รอบคอบ

ได้รับเงินปันผล

เปิดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและ
ผ่านทางกิจกรรมหรือช่องทาง
บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การสือ่ สารอืน่ ๆ ด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
การบริหารงาน/การด�ำเนินงาน
เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประชุมสามัญประจ�ำปีและร่วม
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ตลอดทั้งปี
คูแขง

รับเรือ่ งร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดทั้งปี
ผ่านทาง
Websiteบดูแล
หนวDebtor
ยงานกำกั
หนวยงานกำกับดูแล
Debtor
ประเมินความพึงพอใจ
ปีละ 1 ครั้ง

การด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
มีจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี

มีกระบวนการที่ตรวจสอบได้

ร่วมกิจกรรมผ่านโครงการจิตอาสา ปีละ 2 ครั้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชนต่างๆ
เป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม

สนับสนุนงบประมาณในการท�ำ
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง

จัด/ร่หนววมกิ
จกรรมสั
ยงานกำกั
บดูแล มมนา/เสวนา
หนวยงานกำกับดูแลปีละ 1 ครั้ง

ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิน

ให้ข้อมูลโดยการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์

ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคา

มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
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คณะกรรมการ

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
6. ลูกค้า

ลูกคา

เจาหนี้

เจาหนี้

คูแขง

คูแขง

Debtor

Debtor

ลูกคา

7. ลูเจ้กหนี
าหนี
้
้การคา

ลูกหนี้การคา
ลูกคา

ลูกคา

เจาหนี้

เจาหนี้

หนวยงานกำกับดูแล
เจาหนี้

พนักงาน

ผูถือหุน

คูคา

8. คู่แข่ง

ลูกคา

ลูกคา

คูลูแกขคงา

คูแขง
Debtor

เจาหนี้

คูเจแขาหนี
ง้
Debtor

เจาหนี้

Debtor

ลูกหนี้การคา

คูแขง
Debtor

ลูกหนี้การคา

ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องชัดเจน
รักษาความลับ/ข้อมูลลูกค้า

ฝ่ายขาย/ผู้บริหารเยี่ยมเยียน
ในวันปีใหม่ หรือโอกาสส�ำคัญ

ปีละ 1 ครั้ง

ได้รับบริการที่รวดเร็วแก้ปัญหาให้ได้ การส่งมอบสินค้าในที่นี้
ไม่โยนไปมา
คือสินเชื่อที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
ผู้บริหารและพนักงาน
ที่ธรรมาภิบาล

การมุ่งเน้นเสริมวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานเพื่อส่งมอบบริการ
ที่ซื่อตรงให้กับลูกค้า

ช่องทาง Website, email,
จดหมายส�ำหรับแจ้งข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะต่างๆ

ตลอดทั้งปี

บริหารงานด้วยความโปร่งใส
มีจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ดี
ตรวจสอบได้

เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินเชื่อ
และบริการทางการเงินที่สะดวก
เหมาะสมกับลูกค้า

Opportunity Day

ปีละ 2 ครั้ง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

การจ่ายดอกเบี้ยและช�ำระคืน
ทีตรงเวลา

Website ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ ตลอดทั้งปี
ข้อเสนอแนะ

จ่ายดอกเบี้ยเงินต้นได้ตามก�ำหนด

การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

รายงานประจ�ำปี, แบบ 56-1

ตลอดทั้งปี

มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง

การประชุมของสมาคม
ผู้ประกอบการแฟคตอริ่ง

เดือนละ 1 ครั้ง

สร้างเงื่อนไขในการแข่งขัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่อาจเป็น
ประโยชน์ในการท�ำธุรกิจร่วมมือกัน ที่เป็นธรรม
ผลักดันให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจ
แฟคตอริง่ เข้มแข็ง
ด�ำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบ
การแข่งขันที่ดีสุจริต

เจาหนี้

หนวยงานกำกับดูลูแกลหนี้การคา
หนวยงานกำกับดูแล
หนวยงานกำกับดูแล
หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

9. ลูลูกกหนีหนี
้กาารค้า รายงานประจ�ำปี, แบบ 56-1
้การค
คูแขง
Debtor

Debtor

10.หนวหน่
วยงาน
ยงานกำกั
ลูกหนี้การคบาดูแล
ก�
ำ
กั
บดูบแดูแลล
หนวยงานกำกั

การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสโลแกนที่ว่า
True Financial Partner

การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปีละ 1 ครั้ง

Debtor

ลูกหนี้การคา

การตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ตลอดทั้งปี

ลูกหนี้การคา
คูแขง

Debtor

คูคา

หนวยงานกำกับดูแล

คูแขง

ลูกหนี้การคา
ผูถือหุน

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ติดต่อโดยตรงผ่านพนักงานขาย
หรือพนักงานปฏิบัติการที่ดูแล

เจาหนี้
ลูกคา

ณะกรรมการ

พนักงาน

ความถี่ของการ
ด�ำเนินการ

ลูกคา

ลูกคา

คณะกรรมการ

การมีส่วนร่วม/
ช่องทางติดต่อ

ตลอดทั้งปี

Website, Facebook

ตลอดทั้งปี

รายงานประจ�ำปี, แบบ 56-1

ตลอดทั้งปี

Website

ตลอดทั้งปี

หนวยงานกำกับดูแล
หนวยงานกำกับดูแล
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การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน

การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

การด�ำเนินการตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด

การระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ พิจารณาจากกลยุทธ์ขององค์กรและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมโยงเข้ากับผู้มีส่วนได้เสียภายใน
และภายนอก ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

ภายนอก
คู่ค้า

ชุมชน
สังคม

ลูกค้า

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

ลูกหนี้ หน่วยงาน
การค้า ก�ำกับดูแล

การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการเงิน
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การบริหารความเสี่ยง
ผลประกอบการบริษัท
การท�ำงานอย่างมืออาชีพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การดูแลพนักงาน

จัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ จัดล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาด�ำเนินการประเด็นที่อยู่ในล�ำดับที่มีความส�ำคัญมาก
ถึงมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาและ
ดูแลพนักงาน

บรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณธุรกิจ

การสรางการรับรู
ในตราสินคา
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการเงิน
ความปลอดภัยของ
ขอมูลลูกคา

การทำงานอยางมืออาชีพ

ผลประกอบการของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง
การเขาถึงแหลงเงินทุน

ต่ำ

ความสำคัญ/ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย สูง

Materiality Matrix

ต่ำ

ความสำคัญ/ผลกระทบตอธุรกิจ (เศรษฐกิจ/สิ่งแวดลอม/สังคม)

สูง
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กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น

การด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
LIT กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ดังนี้

บริษทั ฯ ตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยบริษทั ด�ำเนิน
ธุรกิจได้มีการสนับสนุนต่อเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
เนื่องจากตราสินค้าของบริษัทอาจยังไม่เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเท่าทีค่ วร บริษทั มีแผนระยะยาวในการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินของบริษัท โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

•
•
•

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (Traditional Media) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการออกอีเว้นท์ (Event Marketing) เช่น มหกรรมทางการเงิน, Money Expo, MAI Forum
เป็นต้น
การเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Fanpage หรือ Line@

เป้าหมายระยะยาว 2562-2565 : มียอด like page จ�ำนวน 10,000 like,
ผลการด�ำเนินการ ปี 2562 : มียอด like page จ�ำนวน 3,205 liked
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สังคมสงบสุข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

2. การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
สังคมสงบสุข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงสร้างการก�ำกับดูแล

การประเมินผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ได้
ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
ประกอบไปด้วย การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัท (ทั้งคณะ) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อย (ทัง้ คณะ) โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนจะท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบและน� ำ เสนอขออนุ มั ติ ต ่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี

คณะกรรมการบริษทั ได้คำ� นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายให้
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท
เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการ
ประชุมล่วงหน้า ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ
ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย อีกทั้งประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ส่งผลให้
บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ�ำปี 2562 ด้วยคะแนน
100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็น
สิง่ ทีส่ ะท้อนถึงแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีโ่ ปร่งใสและ
สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนได้
บริษัทมีเป้าหมายทางด้านความยั่งยืนทั้งเป้าหมาย
ระยะสัน้ และเป้าหมายระยะยาวในการได้รบั ผลคะแนน
จากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
จากผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
ประจ�ำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการไทย (IOD)
โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ได้คะแนนการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการอยูใ่ น
ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
โดยรายละเอียดการด�ำเนินงานตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูได้เพิ่มเติมในหัวข้อ
“การก�ำกับดูแลกิจการ”
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ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 คน
เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน (รวมกรรมการ
อิสระ 5 คน) กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 3 คน โดยประธาน
กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
มีการแบ่งแยกหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษทั
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลองค์กรให้ดำ� เนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ดูแลงานด้านต่างๆ
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยมี
กรรมการผู้จัดการท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการและ
ด�ำเนินการตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มี
ส่วนได้เสีย

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง

4. การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน
และความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค�ำนึง
ถึงปัจจัยจากภายในและภายนอก การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ บริษทั จึงได้มกี ารบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจน
ป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้
บริ ษั ท มี ก ารบริห ารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน
สากล (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission : COSO โดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee : RMC)
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการ
อิสระทั้งคณะ ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ให้ดำ� เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ลดผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจและรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ตลอดจนตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยบริษทั มีการวิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ งทีค่ รอบคลุม
ทุกด้าน และความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายองค์กร ตลอดจนก�ำหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัท หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง”

เทคโนโลยี ท างการเงิ น เปลี่ ย นแปลง
ไปท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งปรั บ องค์ ก รเพื่ อ ให้
สามารถด�ำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี บริษัทมี
การปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศ
หลัก (Core Business Application) ให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพการท�ำงานมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน ผูบ้ ริหาร
ระดั บ สู ง มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก�ำหนด
กลยุ ท ธ์ และแผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กลยุทธ์ขององค์กร ก�ำกับดูแล ติดตามการน�ำไปปฏิบัติ
คณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหาร
จากทุกหน่วยงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้น�ำใน
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้การบริหารงานด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ระบุไว้ในคู่มือบริหาร
ความเสี่ยง และปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
วัฒนธรรมองค์กร และด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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มีแผนการด�ำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน
ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) และจะมีการ
ให้ความรูก้ บั พนักงานในองค์กรในด้านการระวังไม่ตกเป็น
เหยือ่ จากภัยคุกคามดังกล่าว

5. ด้านนวัตกรรมในองค์กร
ในปี 2562 บริ ษั ท ได้ รั บ โอกาสจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญ
ให้เข้าร่วมโครงการ Process Innovation
Coaching Program 2019 โดยมีสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาและแนะน�ำแนวทาง
การพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท� ำ งานภายในของบริ ษั ท การพั ฒ นา
ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงานขั้นตอน
ต่างๆ ภายใต้แนวคิด Lean & Operational Excellence
เพือ่ ให้ทกุ คนในองค์กรได้มคี วามรู้ เข้าใจ และเห็นความ
ส�ำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน ระยะ
เวลาโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2562
ผลลัพธ์ที่ได้คือ บริษัทสามารถลดระยะเวลาที่สูญเสีย
จากขั้นตอนการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับกระบวนการ
ขออนุมัติเปิดวงเงินแฟคตอริ่งส�ำหรับลูกค้ารายใหม่
โดยสามารถลดระยะเวลาการด�ำเนินการจากเดิมลดลง
ไปได้ 50-54% และเมื่อค�ำนวณเป็นต้นทุนการด�ำเนิน
งานสามารถลดต้นทุนจากการด�ำเนินการลงไปได้ปีละ
กว่า 2.12 ล้านบาท และบริษทั ได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือ Credit
Scoring Model เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
สินเชือ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ บริษทั จะมีการพัฒนา
และต่อยอดการจัดท�ำ Model ให้ดีและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และขยายไปสู่สินเชื่อประเภทอื่นๆ อีกในปี
ต่อๆ ไป

6. การดูแลพนักงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
การมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

ความเท่าเทียม
ทางเพศ

การจ้างงานที่มี
คุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ลดความเหลื่อมลํ้า

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั สนับสนุนเรือ่ งการเคารพสิทธิมนุษยชนทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยก�ำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทให้การ
สนับสนุนและเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรวมถึงหลักการเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยก
เชือ้ ชาติ เพศ สีผวิ ศาสนา ภาษา ความเชือ่ ทางการเมือง
หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรือพิการ หรือ
สถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
โดยที่ ผ ่ า นมาไม่ ค ยมี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน

•

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เป็นธรรมและเหมาะสม

บริษัทก�ำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการแก่
พนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยค�ำนึงถึง
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกันประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน ทั้งนี้ ระบบการจ่ายค่าตอบแทนก�ำหนดตาม
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ ตลอดจนผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละบุคคล โดยก�ำหนดตัวชี้วัดผลงาน
เป็นรายบุคคล (KPI : Key Performance Index) ซึ่ง
จะสอดคล้องกับเป้าหมายประจ�ำปี และการพิจารณา
จ่ายโบนัสที่สอดคล้องกับผลงานรายบุคคลและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
ผลตอบแทนอื่ น บริ ษั ท ยั ง มี ส วั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ได้ แ ก่
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การท�ำประกันประกันสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี เงินกู้ฉุกเฉิน การฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ EJIB การจัดให้มสี วัสดิการเป็นขนม/
เครื่องดื่มเป็นประจ�ำทุกเดือน เป็นต้น

•

การสื่อสารนโยบายบริษัทลงสู่พนักงาน

•

การพัฒนาบุคลากร

บริ ษั ท ได้ มี ก ารก� ำ หนดการแถลงนโยบายของบริ ษั ท
เป้าหมาย และทิศทางของบริษทั ปีละ 1 ครัง้ วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย บริษัทเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะใน
การที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
โดยพนั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งตระหนั ก และยื ด ถื อ เป็ น
แนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน/การก� ำ หนดเวลาห้ า มซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
การปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ช่องทาง
การแจ้งเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส�ำคัญและมี
บทบาทต่อความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร การขับ
เคลือ่ นองค์กรไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ สนองเป้าหมายและพันธกิจ
จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ท รั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ทั้ ง
ในแง่ความรู้และทักษะ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การ
พัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงานและแบ่งปัน
ความรู้ (Coaching & Knowledge Sharing) และการ
มอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้
บุคลากรสามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งาน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและรองรับ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้มีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรขององค์กร ผ่านหลักสูตรการอบรม
ทัง้ ภายในและภายนอกรวม 28 หลักสูตร คิดเป็นจ�ำนวน
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด 14.50
ชั่วโมง/คน/ปี
บริษัทมีเป้าหมายให้พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน
แล้วจะต้องได้รับการอบรมที่บริษัทจัดขึ้นอย่างน้อย 1
หลักสูตร ผลการด�ำเนินการ บริษัทมีพนักงานที่ผ่าน
ทดลองแล้วจ�ำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม 57 คน
คิดเป็นสัดส่วน 95% ของเป้าหมาย
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•

การศึกษา
ที่เท่าเทียม

รายงานสรุปการอบรม จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน ประจ�ำปี 2562
จ� ำ นวนหลัก สูตรอบรมภายนอก 13 หลัก สูตร

จ�ำนวนชั่วโมง
อบรมเฉลี่ย/คน/ปี

จ�ำนวนหลักสูตรอบรมภายใน 15 หลักสูตร

ระดับบริหาร :
จ�ำนวนชั่วโมง ระดับบริหาร : 1.33 ชั่วโมง
21.78 ชั่วโมง
อบรมเฉลี่ย/คน/ปี
ระดับหัวหน้างาน :
ระดับหัวหน้างาน : 11.67 ชั่วโมง
23.44 ชั่วโมง
ระดับพนักงาน : 0.38 ชั่วโมง
ระดับพนักงาน : 5.42 ชั่วโมง

•

การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Employee Engagement)

•

ผลส�ำรวจความผูกพันของพนักงานในองค์กร

บริษัทให้สิทธิเสรีภาพของพนักงานในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงสภาพการท�ำงานให้ดีขึ้น
โดยเป็นการให้ข้อมูลผ่านทางหัวหน้างาน รวมถึงบริษัทมีช่องทางให้พนักงานแจ้งข้อเสนอ ร้องเรียน ผ่านกล่องรับ
ความคิดเห็น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งในปี 2562 บริษัทได้มีการสอบถามความผูกพัน
ที่พนักงานมีต่อองค์กร บริษัทก�ำหนดให้ผลส�ำรวจความพึงพอใจพนักงานเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทจะ
มีการน�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากพนักงานมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ด้านการบริหารบุคลากรต่อไป

•

ปีที่ส�ำรวจ

ความผูกพันต่อ องค์กร

เป้าหมาย

2561
2562

69%
72%

80% ขึ้นไป

การสร้างสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน		
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย และเผยแพร่บน
Website ของบริษัท www.leaseit.co.th
ในปี 2561 และ 2562 ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการท�ำงาน
และการเกิดโรคร้ายแรงจากการท�ำงาน
การเจ็บป่ว ยร้า ยแรง
และอุบัติเ หตุใ นการท�ำงาน ปี 2561

การเจ็บ ป่วยร้ายแรง
และอุบัติเหตุในการท�ำงานปี 2562

0%

0%

ในปี 2562 บริษัทมีการด�ำเนินการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างเสริมสุขภาพในการท�ำงานที่ดี ดังนี้
1. การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคาร
3. การจัดให้มีแผ่นกรองแสงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
4. การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
5. การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
6. การแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5
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7. การจัดการความรู้และการแบ่งปัน (Knowledge Sharing)

ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ SMEs
ในหัวข้อ CEO Forum : How to Turn Risks into Opportunities in the Disruptive Era
“การ์ดนี้เพื่อน้อง” บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้ า งรอยยิ้ ม และความสุ ข ใจให้ น ้ อ งๆ และ
ร่ ว มสนั บ สนุ น งานแข่ ง ขั น วาดภาพโครงการ
“การ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ ดินแดน
ในฝัน” จัดโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อเปิด
โอกาสให้นอ้ งๆ ซึง่ เป็นผูด้ อ้ ยโอกาส จากโรงเรียน
ต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมงานได้แสดงความสามารถในการ
วาดภาพ ระบายสี และน�ำภาพไปจัดท�ำเป็น
การ์ ด อวยพรในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ คิ ด เป็ น
จ�ำนวนจิตอาสา จ�ำนวน 72 ชั่วโมง
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•

•

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
บริษัทในกลุ่ม และผู้มีจิตศรัทธา ได้
ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับ
มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน�้ำพุ)
โดยเป็นเงินบริจาคจ�ำนวน 31,513
บาท ข้าวสาร 94 กระสอบ (4,700
กิ โ ลกรั ม ) และสิ่ ง ของอื่ น ๆ โดย
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การท� ำ บุ ญ
และสร้างจิตส�ำนึกให้ทกุ คนรูจ้ กั การ
แบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส

•

บริ ษั ท ได้ จั ด กิ จ กรรมเลี้ ย งอาหาร
กลางวัน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสูง
อ.เขมรัฐ จ.อุบลราชธานี

•

บริษัทได้บริจาคอาหารและอุปกรณ์
อื่นที่จ�ำเป็นส�ำหรับสุนัข แมว ให้กับ
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ใน
ความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน

ร่วมกันปลูกปะการังเทียม ที่เกาะ
ขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อช่วยใน
การรักษาระบบนิเวศน์และลดความ
รุนแรงของคลื่นที่จะเข้ามากระทบ
ชายฝัง่ และช่วยเก็บขยะบริเวณหาด
ทรายและบริเวณโดยรอบ
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8. การด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันมีแต่จะหมดไป การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤต ทุกหน่วยกิจกรรมควรจะต้องร่วมมือกัน
ในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท�ำกิจกรรมต่างๆ

ในปี 2562 เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1-5% ภายในปี 2565 เป้าหมายในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 5-20%
ผลการด�ำเนินการ ดังนี้
บริษทั ได้คำ� นวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ โดยใช้โปรแกรมการค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของส�ำนักงาน/โรงแรม
และอื่นๆ พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในปี 2562 จ�ำนวน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นปริมาณ 51.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) โดยเป็นการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 จ�ำนวน 5.87 tCO2e ขอบเขตที่ 2 จ�ำนวน 34.45 tCO2e และขอบเขตที่ 3
จ�ำนวน 11.06 tCO2e ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 บริษัทได้เริ่มมีกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยการด�ำเนินการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้สามารถน�ำไป recycle ได้ ผลการด�ำเนินการบริษัทสามารถ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจ�ำนวน 83 กิโลกรัมคาร์บอน (kgCO2e) คิดเป็นสัดส่วน 0.14% ของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไป
สรุปปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (tCO2e)
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3

40.00

34.45

30.00
20.00
10.00
0.00

ปี 2562
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การลดก๊าซเรือนกระจก

5.87
ประเภทที่ 1

11.06
ประเภทที่ 2

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
51.38 tCO2e
83 kgCO2e

ประเภทที่ 3

% ที่ลดได้
0.14%

2. การลดการใช้ทรัพยากร
2.1 การลดการใช้กระดาษ
2.1.1 บริษัทได้จัดท�ำโครงการ Printer Management โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียจากการสั่ง
พิมพ์เอกสาร ผลของโครงการค่าใช้จา่ ยปี 2562 (ปรับเต็มปี) เทียบกับปี 2561 ลดลงจ�ำนวน 8.64%
2.1.2 การประชุมโดยการลดการใช้กระดาษในปี 2562 สามารถลดการใช้กระดาษเป็นจ�ำนวนประมาณ
7,200 แผ่น เทียบเท่ากับการปลูกต้นยูคาลิปตัสขนาด 3 - 5 ปี จ�ำนวน 1.2 ต้น, ลดต้นทุนการใช้
กระดาษเป็นจ�ำนวน 1,200 บาท
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1. บริษัทได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ค�ำนึงถึงประโยชน์ตอ่ สังคม และสิง่ แวดล้อม อันจะน�ำมาซึง่ ประโยชน์ที่
ยัง่ ยืนของธุรกิจ ประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้อง และประโยชน์สขุ ของสังคมและประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) ของประชาคมโลก ในเรือ่ งทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลโดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการด�ำเนินการไว้ ดังนี้

ผลการด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ ปี 2562
ในปี 2562 บริษัทได้มีการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ท�ำงานให้กับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปริมาณสินเชื่อ
ที่สนับสนุนเป็นจ�ำนวน 24.9 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทเป็นองค์กรที่ท�ำธุรกิจด้านการเงิน ดังนั้น นับได้ว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ประกอบการ
ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากเงินทุนภาคธนาคารรวมไปถึงช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับ SMEs โดย
ปริมาณการปล่อยสินเชื่อในปี 2562 รวมเป็นจ�ำนวน 10,220 ล้านบาท หากคิดเป็นสัดส่วนของการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ บริษัทได้มีส่วนช่วยให้ SMEs ประหยัดต้นทุนไปได้ 1.5 - 3.0% เมื่อค�ำนวณจากปริมาณการปล่อย
สินเชื่อเป็นเงิน 153 - 306 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2562
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

สัดส่วนค่าไฟฟ้าเทียบกับรายได้
0.08%

0.07%

2559

0.09%

0.07%

2560

2561

2562

ในปี 2562 บริษัทได้มีการย้ายส�ำนักงานแห่งใหม่
จ�ำนวนพืน้ ทีม่ ากขึน้ ท�ำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยเมื่อเทียบเป็น
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/ปี ในปี 2562 และ 2561
จ�ำนวน 4,888 บาท และ 4,189 บาทตามล�ำดับ
สัดส่วนค่าไฟฟ้าเทียบกับรายได้ในปี 2562 จ�ำนวน
0.09% สูงกว่าปี 2561 คือ 0.07%
ปริมาณการใช้กระดาษ

สัดส่วนค่ากระดาษเทียบกับรายได้
0.04%

0.03%
0.02%

2560

2561

2562

ปริมาณการใช้น�้ำประปา

ปริมาณน�้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)

n/a
2560

n/a
2561

ปริมาณการใช้กระดาษคิดเป็น 0.04% เมื่อเทียบ
กับรายได้ในปี 2562 เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ในปีนี้จะไม่บรรลุ
เป้าหมายในการลดการใช้ทรัพยากร แต่บริษัทก็มี
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการลดการใช้ทรัพยากรลง

108

ในปี 2562 เป็นปีแรกที่บริษัทสามารถเก็บข้อมูล
การใช้น�้ำประปาได้ โดยปริมาณการใช้น้�ำประปา
เป็นจ�ำนวน 108 ลบ.ม.ซึ่งบริษัทจะใช้เป็นปีฐาน
ในการค�ำนวณในปีถัดไป

2562

บริษัทในฐานะที่เป็น Non Bank ที่ท�ำธุรกิจด้านการให้สินเชื่อ มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะต่างๆ
ทีเ่ กิดจากพฤติกรรมของมนุษย์และพร้อมทีจ่ ะเป็นกลไกทางการเงินกลไกหนึง่ เพือ่ สนับสนุนทางด้านการเงินเพือ่ ร่วม
กันส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรกั ษ์พลังงานให้กบั ผูป้ ระกอบการ ทัง้ นี้ เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ผลการด�ำเนินการด้านสังคม ปี 2562
ข้อมูลบุคลากร

ชาย

31

39.24

12

12

4

3

หญิง

48

60.76

13

19

12

4

9

100.00

-

1

2

6

ชาย

3

33.33

-

-

-

3

หญิง

6

66.67

-

1

2

3

18

100.00

-

9

8

1

ชาย

7

38.89

-

4

3

-

หญิง

11

61.11

-

5

5

1

52

100.00

25

21

6

-

ชาย

21

40.38

12

8

1

-

หญิง

31

59.62

13

13

5

-

-

-

-

-

-

-

ชาย

-

-

-

-

-

-

หญิง

-

-

-

-

-

-

พนักงานทั้งหมด
(รวมผู้บริหาร)

ระดับบริหาร

ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส

ระดับพนักงาน Senior Supervisor

พนักงานสัญญาจ้าง

พนักงานเข้า-ออก
เข้าใหม่
ลาออก
จ�ำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี
อัตราการลาออก
อัตราการหยุดงาน

ปี 2562
26
16
79
20.25
0.65

ปี 2561
คน
คน
คน
%
%

การลาคลอดบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่ลาคลอดบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากลาคลอดบุตร

27
23
71
32.39

คน
คน
คน
%

ปี 2562
3 คน
3 คน
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79

จ�ำนวนพนักงานแยกตามอายุ (คน)
สัดส่วน
%
20 – 30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปี 50 ปีขึ้นไป
100.00
25
31
16
7

ปี 2562
(คน)

บุคลากร

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน
GRI STANDARDS
GRI STANDARD

DISCLOSURE

GRI 101 :
Foundation 2016

Reporting principles
Making claims related to the use of the
GRI Standards
Organizational profile
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and
services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and 		
other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the
organization and its supply chain
102-11 Precautionary principle or approach
102-12 External Initiatives
Strategy
102-14 Statement from senior
decision-maker
Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and
norm of behavior
102-18 Governance Structure
102-19 Deligating authority
102-20 Executive-level responsibility for 		
economic, environmental and
social topics
102-32 Highest governance body's role
in sustainability reporting
Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-42 Identifying and selecting
stakeholders
102-43 Approach to stakeholder
engagement
102-44 Key topics and concerns raised
102-46 Defining report content and topic
boundaries
102-47 List of material topics
102-55 GRI content index

General
Disclosures
GRI 102 :
General disclosures 2016
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PAGE
NUMBER
EXTERNAL RELATION
(s)
OMISSION VERIFICATION
TO SDGs
Annual
Report

176
17
176
176
9
81
68
13-16
39-49
8
39-49
50-55
35
33

69-70
69-70
69-70
71
71

GRI STANDARD

Anti-corruption
GRI 103 :
Management
Approach 2016

Water
GRI 103 :
Management
Approach 2016

Emissions
GRI 103 :
Management
Approach 2016

GRI 305
Emissions 2016

Employment
GRI 103 :
Management
Approach 2016

GRI 401:
Employment 2016
Training and
Education
GRI 103 :
Management
Approach 2016
GRI 404:
Training and
education 2016

103-1 Explanation of the material topic 		
and its boundaries
103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management 		
approach
103-1 Explanation of the material topic 		
and its boundaries
103-2 The management approach and 		
its components
103-3 Evaluation of the management 		
approach
103-1 Explanation of the material topic 		
and its boundaries
103-2 The management approach and 		
its components
103-3 Evaluation of the management 		
approach
103-1 Explanation of the material topic 		
and its boundaries
103-2 The management approach and 		
its components
103-3 Evaluation of the management 		
approach
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 		
emissions
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG 		
emissions
305-4 GHG emission intensity
103-1 Explanation of the material topic 		
and its boundaries
103-2 The management approach and 		
its components
103-3 Evaluation of the management 		
approach
401-1 New Employee hires and
employee turnover
103-1 Explanation of the material topic 		
and its boundaries
103-2 The management approach and 		
its components
103-3 Evaluation of the management 		
approach
404-1 Average hours of training per 		
year per employee

71
63
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

Energy
GRI 103 :
Management
Approach 2016

DISCLOSURE

PAGE
NUMBER
EXTERNAL RELATION
(s)
OMISSION VERIFICATION
TO SDGs
Annual
Report

63
71
66
79
71
66
80
71
79
79
79
79
79
79
71
75-76
75-76
81
71
75-76
75-76
75-76
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การควบคุมภายใน

และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งร่วมด้วย จ�ำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยท�ำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุป
ได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
(Organizational Control and
Environmental Measures)

บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ และ
จัดท�ำงบประมาณเพื่อใช้ในการวัดผลการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ โดยงบประมาณดั ง กล่ า วจะผ่ า นการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ นอกจากนี้
ทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมและเป็นไป
อย่างมีเหตุผลตามภาวะเศรษฐกิจ ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
แต่ละส่วนงานของบริษัทฯ ได้มีการทบทวนเป็นระยะๆ
ในเรื่องโครงสร้างบริษัทฯ ให้เป็นไปตามลักษณะงาน
และความรับผิดชอบ ซึ่งมีการก�ำหนดสายการบังคับ
บั ญ ชาอย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานสามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ มีการก�ำหนด
นโยบายและอ� ำ นาจการอนุ มั ติ ห รื อ การด� ำ เนิ น การ
ในเรื่ อ งต่ า งๆ ตามล� ำ ดั บ ขั้ น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(Level of Authorization) อี ก ทั้ ง มี คู ่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน
(Work Flow) หรื อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะ
หน่วยงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบ
และให้ความเห็นเป็นระยะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายและแผนการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม
ต่อลูกค้าทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุด และเพื่อรักษา
ฐานลูกค้าในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Measures)

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะท�ำให้
ปัจจัยความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์
ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสีย่ ง พร้อมทัง้ หาแนวทาง
ป้องกัน ทั้ ง นี้ เพื่อ ลดความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้น โดย
พนักงานทุกคนทราบบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของตน รวมทั้งความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่อยู่
ในความรับผิดชอบ ซึ่งมาตรการถูกถ่ายทอดผ่านทาง
ขั้นตอนการท�ำงาน ฝึกอบรม และนโยบายบริษัทฯ
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3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายบริหาร
(Management Control Activities)

บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดขอบเขตอ� ำ นาจการอนุ มั ติ ไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจนและมีคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Flow) และ
รายละเอียดงานของพนักงานในแต่ละส่วนงานและ
ต�ำแหน่งงาน (Job Description) อย่างชัดเจน ส�ำหรับ
นโยบายรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
หลั ก การที่ ข ออนุ มั ติ ไ ว้ กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
โดยผ่ า นการพิ จ ารณาความเหมาะสมของรายการ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
จะไม่สามารถเข้าร่วมออกเสียงในเรื่องดังกล่าว โดย
ทางคณะกรรมการจะค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
บริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และพิจารณาเสมือนหนึ่งว่าเป็น
รายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
(Information and Communication
Measures)

บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
รวมไปถึงระบบการสือ่ สารข้อมูลไปยังผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีการรับรองไว้ในรายงาน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
และข้อมูล การป้องกันการสูญหาย การเรียกคืนข้อมูล
มีการควบคุมการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ การท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง
แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งของบริษัทและลูกค้า
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดการระบบสารสนเทศและ
ข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อ
รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ มีการติดตามผลโดยมีการจัดการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมทั้งเหตุผล และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เพื่อ
ประมวลผลสถานการณ์ต่างๆ เพื่อก�ำหนดแนวทางการแก้ไขทันเวลา

ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ให้
บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน
ซึง่ จะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง และจะส่งผลท�ำให้บริษทั ฯ มีระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยแผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบในปี 2562 และได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการ
ติดตามให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสม

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชี
ได้สอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำหนดขอบเขตการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในห้วข้ออืน่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11

รายการ

ระหว่างกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมและไม่มีความแตกต่าง
จากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การท�ำรายการระหว่างกันมีความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาด
ที่ยุติธรรม

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ส�ำหรับขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารจะประมาณ
การรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และจัดท�ำงบประมาณรายการระหว่างกันแต่ละ
ประเภทที่จัดท�ำขึ้นในระยะเวลา 1 ปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการ
ด�ำเนินการเบิกจ่าย

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในอนาคต เนือ่ งจากรายการระหว่างกันของ
บริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งได้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ด�ำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
และตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการท�ำรายการระหว่างกัน
ของบริษัทและบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติ
รายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะ
ท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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ฐานะการเงิน

และผลการด�ำเนินงาน

งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
(ก) งบการเงินปี 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวศิรวิ รรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 จาก
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินโดยมีวรรคอธิบาย ซึ่งสรุปได้ว่าเกี่ยวกับการน�ำ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 12 เรื่ อ ง “ภาษี เ งิ น ได้ ”
มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนงบการเงินย้อนหลัง
งบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่
แสดงเป็ น ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ เพื่ อ สะท้ อ นรายการ
ปรั บ ปรุ ง การเปลี่ ย นแปลงนโยบายบั ญ ชี ดั ง กล่ า ว
นอกจากนี้ได้น�ำเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้
นโยบายบัญชีดังกล่าวเช่นกัน
(ข) งบการเงินปี 2557 ตรวจสอบโดย นางสาวศิรวิ รรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 จาก
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

(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�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
(จ) งบการเงินปี 2560 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
(ฉ) งบการเงินปี 2561 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และเฉพาะของบริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

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

(ช) งบการเงินปี 2562 ตรวจสอบโดย นางสาวศิรวิ รรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 จาก
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และ
ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ และ บริษทั ย่อย
และ เฉพาะของ บริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิน

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม
ปี 2562
ปี 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีของ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน - สุทธิ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
หุ้นกู้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินรับรอคืนลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องและ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560

ล้ า นบาท ร้ อยละ ล้ า นบาท ร้ อ ยละ ล้ า นบาท ร้ อ ยละ ล้ า นบาท ร้ อ ยละ ล้ า นบาท ร้ อ ยละ

236.23
730.20
35.04

6.65 106.17
20.56
0.99
8.06

3.99 233.95
- 730.20
0.30 35.51

70.00
95.49
940.34
877.54
2.14
8.76
2,995.74

1.97 87.13
2.69 104.17
26.48 991.73
24.71 833.75
0.06
2.14
0.25
9.23
84.37 2,142.38

3.27 70.00
3.91 95.48
37.24 940.34
31.31 877.54
0.08
2.14
0.35
8.57
80.45 2,993.73

6.58
20.55
1.00

74.21
13.00

1.97 87.13
2.69 104.17
26.46 991.73
24.70 833.75
0.06
2.14
0.24
8.64
84.25 2,114.77

2.81
0.49

63.56
59.99
14.67

2.71
2.56
0.63

3.30 106.67
3.95 52.20
37.56 840.49
31.58 782.98
0.08
2.14
0.33 11.39
80.10 1,934.09

4.54
2.22
35.82
33.37
0.09
0.49
82.43

46.74
1.32 101.14
3.80 46.74
1.32 101.14
3.83 41.26
1.76
321.73
9.06 226.20
8.49 321.73
9.05 226.20
8.57 220.96
9.42
40.81
1.15 40.92
1.54 40.81
1.15 40.92
1.55
43.80
1.23 35.48
1.33 43.80
1.23 35.48
1.34 83.98
3.58
19.98
0.56 63.90
2.40 19.97
0.56 63.90
2.42 31.53
1.34
5.00
0.14
5.00
0.19
26.20
0.74 13.00
0.49 25.76
0.72 12.88
0.49
9.34
0.40
7.06
0.20
8.29
0.31
7.06
0.20
8.29
0.31
4.08
0.17
48.69
1.37 31.79
1.19 48.65
1.37 31.75
1.20 21.05
0.90
555.01 15.63 520.72 19.55 559.52 15.75 525.56 19.90 412.19 17.57
3,550.75 100.00 2,663.10 100.00 3,553.25 100.00 2,640.33 100.00 2,346.28 100.00

249.76

7.03 420.85

15.80 249.76

7.03 420.77

15.94 382.60

16.31

847.97
0.80
-

- 12.67
23.88 149.94
0.02
1.10
-

0.48
5.63 847.97
0.04
0.90
- 66.00

- 12.67
23.86 149.94
0.03
1.59
1.86
-

0.48 22.20
5.68 149.95
0.06
0.53
-

0.95
6.39
0.02
-

72.59

2.04

60.93

2.29

72.59

2.04

60.93

2.31

51.04

2.18

2.19
15.03

0.06
0.42

0.08
23.50

0.88

2.19
10.09

0.06
0.28

0.08
19.97

0.76

0.57
23.10

0.02
0.98

1.23 65.47
2.08 70.54
28.53 765.99

2.79
3.01
32.65

29.39
70.08
1,287.81

0.83 32.60
1.97 56.36
36.27 758.03

1.22 29.12
2.12 68.28
28.46 1,346.90

0.82 32.52
1.92 54.82
37.91 753.29

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้ า นบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้อ ยละ ล้านบาท ร้อ ยละ ล้านบาท ร้อ ยละ ล้านบาท ร้ อ ยละ
-

-

-

-

-

-

-

-

12.67

0.54

11.62
5.30
2.90
1,100.91
9.65
1,130.38
2,418.19

0.33 64.77
0.15 38.68
0.08
31.00 695.57
0.27
6.30
31.83 805.32
68.10 1,563.35

2.43 11.62
1.45
5.31
2.90
26.12 1,100.91
0.24
9.34
30.24 1,130.08
58.71 2,476.98

0.33 64.77
0.15 38.68
0.08
30.98 695.57
0.26
6.12
31.80 805.14
69.71 1,558.43

2.45
1.46 13.95
0.10
26.34 529.22
0.23
5.60
30.49 561.53
59.02 1,327.52

0.59
22.56
0.24
23.93
56.58

300.00
221.45
392.75
82.32

8.45 300.00
6.24 220.72
11.06 396.40
2.32 76.48

11.27 300.00
8.29 221.45
14.88 392.75
2.87 82.32

8.44 300.00
6.23 220.72
11.05 396.40
2.32 76.48

11.36 300.00
8.36 220.08
15.01 399.62
2.90 71.33

12.79
9.38
17.03
3.04

30.00
0.84 30.00
1.13 30.00
0.84 30.00
1.14 24.12
1.03
406.04 11.44 376.15 14.12 349.75
9.84 358.30 13.57 303.61 12.94
1,132.56 31.90 1,099.75 41.29 1,076.27 30.29 1,081.90 40.98 1,018.76 43.42
3,550.75 100.00 2,663.10 100.00 3,553.25 100.00 2,640.33 100.00 2,346.28 100.00

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้อ ยละ ล้านบาท ร้อ ยละ ล้านบาท ร้อ ยละ ล้านบาท ร้ อ ยละ
รายได้ดอกเบี้ย*
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย

290.93 63.72
141.28 30.94
24.39
5.34
456.60 100.00
40.28
8.82
90.44 19.81
110.52 24.21
241.24 52.84

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

215.36
83.98
131.38
28.28
103.10

257.23 57.79
156.47 35.15
31.40
7.06
445.10 100.00
29.24
6.57
84.18 18.91
70.50 15.84
183.92 41.32

47.16 261.18
18.39 69.25
28.77 191.93
6.19 43.08
22.58 148.85

290.93 75.50
55.28 14.34
39.17 10.16
385.38 100.00
23.04
5.98
88.21 22.89
110.52 28.68
221.77 57.55

58.68 163.61
15.56 84.40
43.12 79.21
9.68 14.62
33.44 64.59

257.23 62.17
125.16 30.25
31.37
7.58
413.76 100.00
21.91
5.30
82.18 19.86
70.50 17.04
174.59 42.20

42.45 239.17
21.90 69.25
20.55 169.92
3.79 38.92
16.76 131.00

265.57 63.39
139.79 33.37
13.60
3.24
418.96 100.00
38.48
9.18
78.59 18.76
58.47 13.96
175.54 41.90

57.80 243.42
16.74 62.09
41.06 181.33
9.41 35.84
31.65 145.49

58.10
14.82
43.28
8.55
34.73
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ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
เงินค�้ำประกันซองประกวดราคารอคืน
ให้ลูกค้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หุ้นกู้ - สุทธิ
ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด

										

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตัดหนี้สูญ
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนชั่วคราว
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สูญได้รับคืน
ขาดทุน(ก�ำไร)จากหน่วยลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าตัดจ�ำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับรอคืนให้ลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินค�้ำประกันซองประกวดราคารอคืนให้ลูกค้า
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ/จ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับ/จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับ/จ่ายช�ำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับ/จ่ายจากการออกหุ้นกู้
เงินสดรับ/จ่ายจากสัญญาเช่าซื้อ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2562
2561
2560

131.38

191.92

79.21

169.92

181.33

7.64
92.72
23.30
(0.20)
2.88
(5.50)
(0.12)
1.43
83.98
(30.32)
307.19

4.69
48.62
21.88
(0.01)
0.71
(0.79)
69.25
(27.56)
308.71

7.54
92.72
23.30
(0.20)
2.83
(5.50)
(0.12)
1.43
84.40
(30.32)
255.29

4.69
48.62
21.88
(0.01)
0.67
(0.79)
69.25
(27.56)
286.68

3.05
58.47
0.52
0.01
62.09
(38.73)
266.74

1.90
(0.09)
91.09
(196.49)
0.47

8.45
(196.44)
10.20
(124.73)
3.87

6.36
(0.09)
91.09
(196.49)
0.07

3.51
(196.44)
10.20
(124.73)
4.46

9.43
(12.82)
91.37
(394.48)
(1.80)

(0.30)
(3.21)
11.24
(53.14)
158.65
(87.79)
(53.56)
17.31

0.57
(32.87)
(5.26)
53.99
26.51
(61.41)
(53.42)
(88.32)

(1.11)
(3.40)
11.00
(53.14)
109.59
(87.79)
(41.31)
(19.51)

0.91
(32.95)
(0.68)
53.99
(1.16)
(61.41)
(52.76)
(115.33)

(1.90)
36.90
(6.56)
(58.45)
(36.76)
(101.77)

(759.88)
54.41
(18.04)
6.24
(717.27)

60.78
(59.88)
(12.57)
0.01
(11.66)

(759.88)
54.41
(17.62)
6.24
(716.85)

60.78
(59.88)
(12.44)
0.01
(5.00)
(16.53)

(60.00)
(11.32)
(2.68)
0.01
(73.99)

(171.08)
2.92
(12.67)
(4.66)
1,113.60
(25.25)
(72.84)
830.03
130.06
106.17
236.23

38.25
2.57
(22.20)
(0.61)
162.33
32.67
(70.42)
142.59
42.61
63.56
106.17

(171.01)
66
2.92
(12.67)
(4.66)
1,113.60
(25.25)
(72.84)
896.10
159.74
74.21
233.95

38.17
2.57
(22.20)
(0.61)
162.33
32.67
(70.42)
142.51
10.65
63.56
74.21

(461.24)
400.00
0.31
(17.29)
178.46
62.60
(2.23)
160.60
(15.16)
78.72
63.56

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราส่ว นทางการเงินที่ส�ำคัญ

ปี 2561

3,550.75
2,418.19
1,132.56
456.60
241.25
103.10
22.58
9.24
3.32
2.33
2.14
2.14
2.01

2,663.10
1,563.35
1,099.75
445.10
183.93
148.85
33.44
14.05
5.94
2.83
1.42
1.42
1.25

2,346.28
1,327.52
1,018.76
418.96
175.54
145.49
34.73
19.47
6.71
2.52
1.30
1.30
1.14

9.17
1.81
-0.01
0.04

4.89
0.43
-0.03
0.12

4.51
-0.11
-0.13
0.21

0.51
0.10

0.47
0.28

0.53
0.31

หมายเหตุ :

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ตามอัตราส่วนของ “หนี้สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ณ วันสิ้นงวดบัญชี “หนี้สิน”
หมายถึง หนี้สินรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าและ
เจ้าหนี้อื่น (Trade and other Payables) “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี
2/
อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามคูม่ อื จัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ค�ำนวณจาก (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน + เงินกูย้ มื ระยะยาว + หุน้ กู้ + หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าซือ้ + หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน) / ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
3/
อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ กําไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจําหน่าย โดยค�ำนวณจาก หนีส้ นิ ทัง้ หมดทีม่ ภี าระดอกเบีย้
หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หารด้วยผลรวมของก�ำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ บวกด้วยค่าเสื่อมราคา
(EBITDA)
4/
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) ตามคูม่ อื จัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ค�ำนวณจาก (กระแส
เงินสดจากการด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน + ภาษี) / (ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน จากการลงทุนและการจัดหาเงินทุน)
5/
อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage ratio) (Cash Basis) ตามคู่มือจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูล
แบบ 56-1 ค�ำนวณจาก กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / (การจ่ายช�ำระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)      

¹/

    
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 อนุมตั จิ า่ ย
เงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี 2562 ในรูปของเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.24 บาท หรือเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 53,147,869.44 บาท
รวมคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 51.56% ของก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย
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สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส�ำหรับปี
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1/ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย 3/ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) 4/ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) 5/ (เท่า)
อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)

ปี 2562

งบการเงิ น
เฉพาะกิ จ การ
ปี 2560

งบการเงินรวม
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(MD&A) (งบการเงินรวม) ของ ลีซ อิท และบริษัทย่อย

ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีห่ ลากหลายครอบคลุมทัง้ สายวงจรธุรกิจ ส่งผลท�ำให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561 เป็นจ�ำนวน 445.10 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นใน ปี 2562
เป็นจ�ำนวน 456.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.58

(ก) รายได้
รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562 ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และ
รายได้อื่น จะคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 63.72 ร้อยละ 30.94 และร้อยละ 5.34 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่ารายได้ดอกเบี้ย
จะเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การด�ำเนินงานของ
ปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ส่งผลดีแก่ผู้ประกอบการ SMEs บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการให้สินเชื่อโครงการ
(Project Backup Financing) และสินเชื่อเพื่อค�้ำประกันซอง (Bid Bond) โดยท�ำการคัดเลือกลูกค้าที่มีประวัติดี
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อการซื้อสิทธิเรียกร้อง (Factoring) เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าว เนื่องจากเป็น
สินเชือ่ ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนสูงให้มสี ดั สวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะท�ำให้บริษทั ฯ สามารถท�ำรายได้ได้สงู ขึน้ บนฐานความเสีย่ งต�ำ่
รายได้ดอกเบี้ย ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าซื้อ การรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
งบการเงินรวม
รายได้ ดอกเบี้ย
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซื้อ
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
สัญญากู้ยืมเงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ย

ปี 2562
พันบาท
ร้อยละ
13,606
4.68
16,715
5.74
117,305
40.32
143,304
49.26
290,930
100.00

ปี 2561
พันบาท
ร้อ ยละ
17,310
6.73
10,251
3.98
95,583
37.16
134,089
52.13
257,233
100.00

ส่วนเปลี่ยนแปลง
พันบาท
(3,704)
6,464
21,722
9,215
33,697

ร้อ ยละ
(0.21)
63.06
22.73
6.87
13.10

จากตารางดังกล่าวสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อระยะยาว
ได้แก่ สัญญาเช่าทางการเงินมีสัดส่วนร้อยละ 4.68 และสัญญาเช่าซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 5.74 รวมเป็นสัดส่วนรายได้
ดอกเบี้ยการประเภทสินเชื่อระยะยาวร้อยละ 10.42 และรายได้ดอกเบี้ยได้จากการให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การซื้อ
สิทธิเรียกร้องมีสดั ส่วนร้อยละ 40.32 และสัญญากูย้ มื เงินมีสดั ส่วนร้อยละ 49.26 รวมเป็นสัดส่วนรายได้ดอกเบีย้ การ
ประเภทสินเชื่อระยะสั้นร้อยละ 89.58 ในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2561 สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อ
ระยะยาวร้อยละ 10.71 สัดส่วนประเภทสินเชื่อระยะสั้นร้อยละ 89.29 ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ สามารถท�ำรายได้
ดอกเบีย้ ตามสัญญาเช่าการเงิน และรายได้ดอกเบีย้ ตามสัญญาเช่าซือ้ ซึง่ เป็นสินเชือ่ ระยะยาวสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม
2562 เป็นจ�ำนวนเงิน 30.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 จ�ำนวนเงิน 2.76 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.01 ส�ำหรับรายได้ดอกเบีย้ จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง ในปี 2562 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.73 และรายได้ดอกเบีย้
จากการให้กู้ยืมเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.87 จากปีก่อน สรุปได้ว่ารายได้ดอกเบี้ยรวมปี 2562 เปรียบเทียบกับ
ปี 2561 มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.10
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รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชือ่ ประเภทสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าซือ้
การรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการและการค�้ำประกันซอง โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการแยกผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
งบการเงินรวม

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซื้อ
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
สัญญากู้ยืมเงิน
การออกหนังสือค�้ำประกันซอง
การออก Letter of Credit
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

141,284

100.00

156,469

100.00

(15,185)

(9.70)

จากตาราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เห็นว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการให้สินเชื่อระยะยาว
ได้แก่ สัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อสัดส่วนร้อยละ 0.16 และ 0.04 ตามล�ำดับ ส่วนสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการจากให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การซื้อสิทธิเรียกร้องร้อยละ 29.20 สัญญากู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 60.13
การออกหนังสือค�้ำประกันซองร้อยละ 9.57 การออก Letter of Credit ร้อยละ 0.89 และอื่นๆ 0.02 จะเห็นได้ว่า
สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมาจากการให้บริการประเภทสินเชื่อระยะสั้นถึงร้อยละ 99.80
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการจากการให้สนิ เชือ่ ระยะสัน้ ได้แก่ การซือ้ สิทธิเรียกร้องเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.15 จากปีกอ่ น
เป็นผลมาจากนโยบายของบริษทั ทีไ่ ม่มงุ่ เน้นการเปิดวงเงินให้ลกู ค้าใหม่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้างมีปญ
ั หา แต่เน้น
ไปเลือกลูกค้าปัจจุบันที่มีประวัติดีมาเสนอให้สินเชื่อตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน (Project Backup Finance) สัญญาให้
กู้ยืมเงินลดลงร้อยละ 7.10 จากปีก่อน
รายได้อื่น ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยจ่ายช�ำระล่าช้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.37 และร้อยละ 84.99
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
งบการเงินรวม
รายได้อื่น

ปี 2562
พันบาท

รายได้ดอกเบี้ยจ่ายช�ำระล่าช้า
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี 2561

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

17,896

73.37

26,685

84.99

(8,789)

(32.94)

6,494

26.63

4,713

15.01

1,781

37.79

24,390

100.00

31,398

100.00

(7,008)

(22.32)
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ส่วนเปลี่ยนแปลง
ปี 2562
ปี 2561
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
233
0.16
2,475
1.58
(2,242)
(90.59)
56
0.04
80
0.05
(24)
(30.00)
41,255
29.20
40,387
25.81
868
2.15
84,950
60.13
91,444
58.44
(6,494)
(7.10)
13,517
9.57
20,705
13.23
(7,188)
(34.72)
1,251
0.88
1,356
0.87
(105)
(7.74)
22
0.02
22
0.02
-

รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการ

(ข) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
งบการเงินรวม
ค่ า ใช้จ่าย

ปี 2562
พันบาท

ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี 2561

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

40,282

12.39

29,245

11.55

11,037

37.74

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

90,442

27.81

84,177

33.25

6,265

7.44

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

83,978

25.82

69,251

27.35

14,727

21.26

110,522

33.98

70,504

27.85

40,018

56.76

325,224

100.00

253,177

100.00

72,047

28.46

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร 130.72 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
ปีก่อนซึ่งเท่ากับ 113.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.25 เกิดจากการเพิ่มขึ้นจาก
การย้ายส�ำนักงานในปี 2562 และการเพิ่มขึ้นจากค่าบริการในการจัดท�ำฐานข้อมูลมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 และจากการตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นตาม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2562 ซึง่ ได้กำ� หนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีสำ� หรับลูกจ้าง
ที่ท�ำงานครบติดต่อ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.26 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน เนื่องจาก
บริษัทมีการออกหุ้นกู้ใหม่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 จ�ำนวน 913.6 ล้านบาท เพื่อรองรับหุ้นกู้ที่จะครบก�ำหนดใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่งผลให้มีต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ที่สูงขึ้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
แสดงให้เห็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยแสดงเปรียบเทียบส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
เป็นดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

แยกตามประเภทธุร กิจ
2562

2561

ยอดยกมา

158,914

110,294

บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

110,522

70,504

5,500

-

(23,300)

(21,884)

251,636

158,914

บวก : หนี้สูญรับคืน
หัก :

หนี้สูญ

ยอดยกไป
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ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีสำ� รองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ อีก 92.72 ล้านบาท รวมเป็น
จ�ำนวน 251.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 58.35 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ต้องตั้งส�ำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผลกระทบการประเมิน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชือ่ ว่าจะไม่มปี ญ
ั หา
ในการช�ำระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ภาครัฐ ซึ่งมักจะจ่ายล่าช้าอยู่แล้วเป็นปกติ

ผลการด�ำเนินงานแยกตามส่วนงาน

ข้อมูลรายได้และก�ำไรส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนงานการ
ส่วนงานการ
ให้บ ริการ
ให้บ ริการ
ข้
อ มูลและ
ทางการเงิน
การวิ
เคราะห์
ในรูปแบบต่าง ๆ
ข้อ มูล

การตัด
รายการบัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ดอกเบี้ย

290,930

-

-

290,930

55,284

86,000

-

141,284

รายได้อื่น

24,169

640

(419)

24,390

รวมรายได้

370,383

86,640

(419)

456,604

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(84,397)

-

419

(83,878)

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

(23,037)

(17,245)

-

(40,282)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(88,211)

(2,231)

-

(90,442)

(110,522)

-

-

(110,522)

(14,623)

(13,660)

-

(28,282)

49,594

53,504

-

103,098

รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับงวด
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของการบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงาน

(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส่วนงานการ
ส่ว นงานการ
ให้บ ริการ
ให้บริการ
ข้
อ มูลและ
ทางการเงิน
การวิ
เคราะห์
ในรูปแบบต่างๆ
ข้อ มูล

การตัด
รายการบัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ดอกเบี้ย

257,233

-

-

257,233

รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

125,156

31,312

-

156,468

รายได้อื่น

31,366

32

-

31,398

รวมรายได้

413,755

31,344

-

445,099

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(69,251)

-

-

(69,251)

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

(21,906)

(7,339)

-

(29,245)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(82,177)

(2,000)

-

(84,177)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

(70,504)

-

-

(70,504)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(38,920)

(4,156)

-

(43,076)

ก�ำไรส�ำหรับงวด

130,997

17,849

-

148,846

(ค) ก�ำไรสุทธิ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 103.10 ล้านบาท และ 148.85 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ลดลงร้อยละ 30.74 ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการตั้งส�ำรอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าบริการในการจัดท�ำฐานข้อมูลมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ที่จะบังคับใช้ใน
วันที่ 1 มกราคม 2563 ตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นในปี 2562
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ฐานะทางการเงิน
(ก) สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 2,995.74 ล้านบาท และ 2,142.37 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการ
ซือ้ สิทธิเรียกร้อง และลูกหนีต้ ามสัญญากูย้ มื เงิน ในส่วนทีก่ ำ� หนดช�ำระภายในหนึง่ ปีในแต่ละประเภท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 55.86 และร้อยละ 75.73 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ตามล�ำดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 555.00 ล้านบาท 520.72 ล้านบาท
ตามล�ำดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ
ลูกหนีจ้ ากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง และลูกหนีต้ ามสัญญากูย้ มื เงิน จากส่วนทีค่ รบก�ำหนดช�ำระเกิน 1 ปี ในแต่ละประเภท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.80 ร้อยละ 1.15 และร้อยละ 9.06 ของสินทรัพย์รวมรวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2562
คุณภาพของสินทรัพย์
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วน
มากที่สุดของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาวงเงินในการให้สินเชื่อทั้งในส่วนของวงเงินลูกค้าและวงเงินลูกหนี้ รวมถึง
มีการก�ำหนดนโยบายการให้สินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหนี้ของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้
การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ ไม่มกี ารกระจุกตัว เนือ่ งด้วยฐานทัง้ ลูกค้าและลูกหนี้ ทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย
กระจายไปในทุกๆ อุตสาหกรรม
งบการเงินรวม
ลูกหนี้

ปี 2562
พันบาท

ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี 2561
พันบาท

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

%
เปลี่ยนแปลง

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

115,176

122,892

(7,716)

(6.28)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

129,671

183,115

(53,444)

(29.19)

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

1,079,657

1,088,769

(9,112)

(0.84)

ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

1,335,660

1,147,073

188,587

16.44

ลูกหนี้การค้า

4,646

5,882

(1,236)

(21.01)

ลูกหนี้อื่นๆ

31,547

2,515

29,032

1,154.35

2,696,357

2,550,246

146,111

5.73

ยอดรวม

หมายเหตุ : ยอดลูกหนี้ จากตารางด้านบน แสดงยอดก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ฯ มียอดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,550.75 ล้านบาท และ 2,663.10 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่คือลูกหนี้จากการให้สินเชื่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.99 และ
ร้อยละ 89.80 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ สาเหตุทสี่ ดั ส่วนลูกหนีจ้ ากการให้สนิ เชือ่ ลดลง เกิดจากบริษทั ฯ การออก
หุน้ กูม้ ลู ค่า 913 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม เพือ่ รองรับหุน้ กูท้ จี่ ะครบก�ำหนดในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ท�ำให้มสี นิ ทรัพย์
ในส่วนที่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มสูงขึ้น

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจ�ำนวน 1,079.66 ล้านบาท และ 1,088.77
ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลงร้อยละ 0.84 เนือ่ งจาก บริษทั ฯ ได้บริหารจัดการการกระจายตัวของพอร์ตสินเชือ่ ในแต่ละ
อุตสาหกรรม และการจัดสัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อในแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การด�ำเนินการดังกล่าวในช่วงแรกส่งผลต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่ออยู่บ้าง ท�ำให้แผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจ�ำนวน 1,335.66 ล้านบาท และ
1,147.07 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการขยายตัวของลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินนั้นมีสาเหตุมาจากการสนับสนุนให้
ลูกค้าเดิมทีเ่ คยใช้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ มาใช้บริการในผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเพิม่ ขึน้
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ
ลูกหนีก้ ารค้าในบริการจัดหาสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจำ� นวน 4.65 ล้านบาท และ 5.88 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 21.01 เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันคือสินเชื่อตามสัญญากู้ยืมเงิน

(ข) สภาพคล่อง
งบการเงินรวม
ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2561
ล้านบาท

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

17.31

(88.32)

105.63

(717.27)

(11.66)

(705.61)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

830.02

142.59

687.44

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

130.06

42.61

87.46

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินรับจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 17.31 ล้านบาท โดยเกิดจากก�ำไร
จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนจ�ำนวน 717.27 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 830.03 ล้านบาท เนื่องจาก
มีการออกหุ้นกู้และน�ำเงินไปลงทุนในเงินลงทุนเพื่อค้าชั่วคราวระหว่างรอช�ำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบก�ำหนดในปี 2563

(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดรายการหนี้สินทางการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และ
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะจากสถาบันการเงิน) ดังนี้
งบการเงิ น รวม

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเข่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมแหล่งเงินทุน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
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ปี 2562

ปี 2561

249.76
1,948.88
82.99
2,281.62
1,132.56
3,414.18
2.01

420.85
12.67
845.51
99.69
1,378.72
1,099.75
2,478.47
1.25

ส่ ว นเปลี่ ยนแปลง
เพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) %เปลี่ ยนแปลง

(171)
(13)
1,103
(17)
903
33
936

(40.65)
(100.00)
130.50
(16.75)
65.49
2.98
37.75

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
2. เงินกู้ระยะยาวจากตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (Bank) และผู้ให้สินเชื่อ
นอกสถาบันการเงิน (Non-Bank)

1. หนี้สิน

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มี
หนี้สินรวมจ�ำนวน 2,418.19 ล้านบาท และ 1,563.35
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจาก
ธนาคารและการขายลดตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ ซึ่งการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของหนี้ สิ น รวมเป็ น ไปตามการขยายตั ว ของ
สินเชื่อของบริษัทฯ

จากการที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเชื่อที่หลากหลาย
ครบวงจรการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เป็นผล
ให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้และก�ำไรได้ในทุกๆ ปี
ส่งผลให้กำ� ไรสะสมของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ โดยส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจำ� นวน
1,132.56 ล้านบาท และ 1,099.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มี
อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินกูเ้ ป็น 2.01 เท่า และ 1.25 เท่า
ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่าเงินทีก่ รู้ บั มาทัง้ หมดก็จะน�ำไป
ปล่อยสินเชื่อทั้งหมด

ในด้านของผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 9.24 และ ร้อยละ 14.05
ตามลําดับ
3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.14 เท่า
และ 1.42 เท่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ เริ่มมีหนี้สิน
ในอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ สูงขึน้ เนือ่ งจาก
การขยายตัวของธุรกิจ ท�ำให้บริษทั ฯ ต้องใช้เงินกูม้ าเพือ่
ใช้ส�ำหรับการน�ำไปปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้าง
รายได้กลับเข้าบริษัท
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ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการบริหารจัดการด้านแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับโครงสร้างลูกหนี้ของบริษัทฯ โดย
ใช้แหล่งเงินกู้ระยะสั้น เพื่อน�ำไปให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อเพื่อ
การจัดหาหนังสือค�้ำประกันซองเพื่อยื่นประมูล สินเชื่อเพื่อโครงการ และการจัดหาสินค้า บริษัทฯ จะสามารถปรับ
อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ และใช้แหล่งเงินกู้ระยะยาวส�ำหรับ
สินเชื่อทางการเงินและสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตาม
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ กับอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า จะมีการบวกเพิ่มเพื่อให้เพียงพอ
กับความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นและใช้แหล่งเงินกู้ระยะยาวส�ำหรับสินเชื่อระยะสั้น
ที่ลูกค้ามีการใช้วงเงินอย่างสม�่ำเสมอ

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
แหล่งเงินทุนที่พอเพียงและหลากหลายเป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการระดมเงินทุน
ผ่านช่องทางหลายช่องทาง เช่น ส่วนของทุน การกู้ยืม
เงินจากสถาบันทางการเงินต่างๆ ตลอดจนการออก
ตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน (Billing
of Exchange) และหุ้นกู้ (Bond) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น
การบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ และให้เกิดการกระจายตัว
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากปัจจัยภายนอกทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อการหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนเพือ่ บริหารความเสีย่ ง
ด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และการบริหาร
จัดการต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม จากสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทพิจารณาออกหุ้นกู้ใน
เดือนธันวาคม 2562 เพื่อรองรับการจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
ทีจ่ ะครบก�ำหนดในไตรมาสแรกของปี 2563 และจ่ายคืน
ตั๋วแลกเงินทั้งจ�ำนวน ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมี
หนี้สินในปริมาณที่สูง โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการ
ออกหุน้ กูถ้ งึ 1,949 ล้านบาท ทัง้ นี้ ปริมาณหุน้ กูด้ งั กล่าว
จะลดลงในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็น
จ�ำนวนเงิน 615 ล้านบาท อีกทั้งสามารถคืนตั๋วแลกเงิน
ได้ทั้งจ�ำนวนในเดือนมกราคม 2563 ด้วย
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดอันดับเครดิตที่
ระดับ BBB- ซึง่ เป็นระดับน่าลงทุน (Investment Grade)
จาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จ�ำกัด (TRIS Rating) ซึ่งได้รับ
การอนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่ง
เงินทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในช่วงปี 2563-2564
และท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในตราสารหนี้
และสถาบันการเงิน อีกทั้งยังท�ำให้บริษัทฯ สามารถลด
ต้นทุนทางการเงินลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit
Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,760,000 บาท และจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติ
การก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2562 เป็น
จ�ำนวนเงิน 2,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 440,000 บาท
คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 25% ของค่าสอบบัญชีปี 2561
เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ และในปี 2562 มีค่า
สอบทานและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานบัญชีใหม่
(TFRS15 และ TFRS9) นอกเหนือจากค่าตอบแทน
ดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่
ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าส�ำเนาเอกสารที่ต้อง
ช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บัญชีหรือส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

(นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย
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 นางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ำกับดูแลรายงานและงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่น
ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกันจ�ำนวน 5 ครัง้ โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องรายงานและงบการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสีย่ ง การ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ 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�ำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อทางบริษัทฯ
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติ
5. พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ประเมิน
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
6. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย น ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�ำปีบัญชี 2562 ของบริษัท ลีซ อิท
จ�ำกัด (มหาชน) ที่จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญ โปร่งใส อย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการ
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท�ำงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ�ำปีบัญชี 2562 ของบริษัท
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ยกรรมการอิ สระผู ้ ซึ่งมี คุณ สมบั ติ ครบถ้ ว นตามข้ อก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงาน
อย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษทั ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ
และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส
เงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นางดวงพร สุจริตานุวัต)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการผู้จัดการ
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั
ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั ลีซ อิท
จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
ค่ าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.5 ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้แต่ละประเภท
ประมำณกำรตำมผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ ซึ่งในกำรประมำณกำรจำเป็ นต้องอำศัยข้อสมมติหลำยประกำร
ผูบ้ ริ หำรจึงจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหำ
ในกำรจ่ำยชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงพิจำรณำช่วงเวลำที่ควรจะรับรู ้ประมำณกำรผลขำดทุนดังกล่ำว
นอกจำกนี้ กำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญดังกล่ำวถือว่ำมีนยั สำคัญ เนื่องจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่ม
บริ ษทั มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้ ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อรวมจำนวน 2,696 ล้ำนบำท (คิดเป็ นร้อยละ 76 ของยอดสิ นทรัพย์รวม) (เฉพำะ
กิจกำร: 2,696 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 76 ของยอดสิ นทรัพย์รวม) และมีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำนวน 251 ล้ำน
บำท (เฉพำะกิจกำร: 251 ล้ำนบำท) ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำและทำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรติดตำมหนี้ของลูกหนี้ กำรรับชำระหนี้
กำรคำนวณอำยุหนี้คงค้ำง หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้และกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่ม
บริ ษทั ออกแบบไว้ และได้ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติและวิธีกำรที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในกำรคำนวณค่ำเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญของลูกหนี้ โดยกำรสอบทำนข้อมูลหลักกับแหล่งที่มำของข้อมูล นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำควำม
สม่ำเสมอในกำรประยุกต์ใช้ขอ้ สมมติ สุ่ มทดสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรคำนวณค่ำเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญ ทดสอบกำรคำนวณอำยุหนี้คงค้ำง และกำรคำนวณสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้แต่ละประเภท
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การรับรู้ รายได้ ดอกเบีย้

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบควบคุมภำยในทัว่ ไปของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำรปล่อยสิ นเชื่ อ กำรรับชำระเงิน กำรคำนวณกำรรับรู ้รำยได้ ดอกเบี้ย โดย
กำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั
ออกแบบไว้ และข้ำพเจ้ำได้สุ่มตัวอย่ำงสัญญำเงินให้สินเชื่ อแต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำรเงินให้
สิ นเชื่อ กำรรับชำระเงินและกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำและสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้
ดอกเบี้ยที่รับรู ้ตลอดระยะเวลำบัญชี และกำรหยุดรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ย และสุ่ มตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับบัญชีรำยได้ดอกเบี้ยซึ่งถูกบันทึกผ่ำนสมุดรำยวันทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ป
ได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน

3

รายงานประจ�ำปี 2562 / 105

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 โดยในปี 2562
กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อรวมจำนวน 291 ล้ำนบำท (คิดเป็ นร้อยละ 64 ของรำยได้รวม)
(เฉพำะกิจกำร: 291 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 75 ของยอดรำยได้รวม) ซึ่ งถือเป็ นรำยได้หลักของกิจกำร โดยรำยได้
ดังกล่ำวเกิดจำกกำรให้สินเชื่ อกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกรำย และมีกำรให้สินเชื่อหลำกหลำยประเภท ซึ่ งสัญญำแต่
ละประเภทมีเงื่อนไขในกำรรับรู ้รำยได้ที่แตกต่ำงกัน ทำให้กลุ่มบริ ษทั มีวธิ ีกำรรับรู ้รำยได้ที่แตกต่ำงกันในแต่ละ
ประเภทสัญญำ นอกจำกนี้ กำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยอำศัยกำรประมวลผลโดยระบบสำรสนเทศเป็ นหลัก ดังนั้น
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสนใจกับกำรตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยว่ำได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่ควรจะเป็ น
และในระยะเวลำที่เหมำะสม

ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
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ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่ องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำก
เห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องได้

•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

•

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ

5
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จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4604
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2563

6
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15

ตาราง

แสดงงบการเงิน

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาเงินให้กยู้ ืม - ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ จากการรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง - ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ - ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเงินให้กยู้ ืม - สุทธิ ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้จากการรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2562

2561

2562

2561

7
8
9

236,231,093
730,197,678
35,040,791

106,167,752
8,059,007

233,949,416
730,197,678
35,510,240

74,211,030
12,996,784

10

877,543,616

833,745,175

877,543,616

833,745,175

11

940,335,502

991,729,793

940,335,502

991,729,793

12

70,001,784

87,128,670

70,001,784

87,128,670

13

95,485,732
2,141,125
8,763,574
2,995,740,895

104,170,595
2,141,125
9,232,653
2,142,374,770

95,485,732
2,141,125
8,566,351
2,993,731,444

104,170,595
2,141,125
8,641,218
2,114,764,390

15

46,738,345

101,143,725

46,738,345

101,143,725

10

321,727,654

226,199,698

321,727,654

226,199,698

11

40,809,987

40,916,931

40,809,987

40,916,931

12

43,802,690

35,482,429

43,802,690

35,482,429

13
16
17
18
19

19,974,246
26,199,313
7,062,668
48,689,512
555,004,415
3,550,745,310

63,899,359
13,006,077
8,285,666
31,786,353
520,720,238
2,663,095,008

19,974,246
4,999,970
25,764,652
7,062,668
48,643,179
559,523,391
3,553,254,835

63,899,359
4,999,970
12,882,828
8,285,666
31,750,717
525,561,323
2,640,325,713

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
20
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
6
เงินกูย้ ืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี 21
หุ ้นกู้ - ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
22
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
23
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
24
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับรอคืนให้ลูกหนี้
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
26
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หุ ้นกู้ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
22
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
23
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
24
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
25
เงินค้าประกันซองประกวดราคารอคืนให้ลูกค้า
26
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2562

2561

2562

2561

249,763,180
795,143
847,966,955

420,846,870
1,096,834
12,665,000
149,941,336

249,763,180
901,643
66,000,000
847,966,955

420,767,620
1,590,428
12,665,000
149,941,336

72,591,933

60,933,631

72,591,933

60,933,631

2,191,170
15,032,650
29,387,341
70,077,836
1,287,806,208

83,037
23,496,712
32,600,071
56,362,778
758,026,269

2,191,170
10,091,732
29,118,320
68,291,825
1,346,916,758

83,037
19,965,483
32,517,492
54,821,174
753,285,201

1,100,908,547

695,565,776

1,100,908,547

695,565,776

5,306,114

38,684,446

5,306,114

38,684,446

2,898,179
9,646,452
11,620,410
1,130,379,702
2,418,185,910

6,302,047
64,767,810
805,320,079
1,563,346,348

2,898,179
9,335,893
11,620,410
1,130,069,143
2,476,985,901

6,123,866
64,767,810
805,141,898
1,558,427,099

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2562

2561

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

221,449,456
82,317,791
392,750,380

220,718,906
76,473,391
396,403,130

221,449,456
82,317,791
392,750,380

220,718,906
76,473,391
396,403,130

30,000,000
406,041,406
1,132,559,033
367
1,132,559,400
3,550,745,310

30,000,000
376,153,096
1,099,748,523
137
1,099,748,660
2,663,095,008

30,000,000
349,751,307
1,076,268,934
1,076,268,934
3,553,254,835

30,000,000
358,303,187
1,081,898,614
1,081,898,614
2,640,325,713

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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ตารางแสดงงบการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
27
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 221,449,456 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2561: หุ ้นสามัญ 220,718,906 หุ ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
27
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
27
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น
28
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
29
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2562

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรหรื อขำดทุน:
รำยได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

30
31
32

14

19

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไรสุ ทธิ
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2562

2561

290,929,801
141,283,681
24,389,886
456,603,368

257,232,654
156,468,634
31,398,032
445,099,320

290,929,801
55,283,601
39,168,897
385,382,299

257,232,654
125,156,405
31,365,995
413,755,054

40,282,116
90,441,622
110,521,940
241,245,678
215,357,690
(83,977,953)
131,379,737
(28,282,137)
103,097,600

29,244,913
84,177,324
70,504,047
183,926,284
261,173,036
(69,251,224)
191,921,812
(43,075,543)
148,846,269

23,037,071
88,210,634
110,521,940
221,769,645
163,612,654
(84,397,130)
79,215,524
(14,621,550)
64,593,974

21,906,298
82,177,148
70,504,047
174,587,493
239,167,561
(69,251,224)
169,916,337
(38,920,084)
130,996,253

(464,664)
92,933
(371,731)

-

(385,769)
77,154
(308,615)

-

102,725,869

148,846,269

64,285,359

130,996,253

103,097,280
320
103,097,600

148,846,162
107
148,846,269

64,593,974
64,593,974

130,996,253
130,996,253

102,725,549
320
102,725,869

148,846,162
107
148,846,269

64,285,359

130,996,253

0.47

0.68

0.29

0.59

0.43

0.57

0.27

0.50

34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุ ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(หมายเหตุ 27.1)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุ ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(หมายเหตุ 27.1)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
จากการจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
โอนกาไรสะสมยังไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

5,844,400
82,317,791

730,550
221,449,456

76,473,391

220,718,906
76,473,391
-

5,142,800
-

642,850
-

220,718,906
-

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
71,330,591
-

ทุนที่ออก
จาหน่ายและ
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
220,076,056
-

(3,652,750)
392,750,380

396,403,130
-

396,403,130

(3,214,250)
-

30,000,000

30,000,000
-

5,878,861
30,000,000

-

(72,837,239)
406,041,406

376,153,096
103,097,280
(371,731)
102,725,549

(5,878,861)
376,153,096

(70,424,946)

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรสะสม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จัดสรรแล้ว ที่จะซื้ อหุ ้น
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
399,617,380
24,121,139
303,610,741
148,846,162
148,846,162

2,922,200
(72,837,239)
1,132,559,033

1,099,748,523
103,097,280
(371,731)
102,725,549

1,099,748,523

2,571,400
(70,424,946)

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
1,018,755,907
148,846,162
148,846,162

1,099,748,660
103,097,600
(371,731)
102,725,869
2,922,200
(72,837,329)
1,132,559,400

(90)
367

30
1,099,748,660

2,571,400
(70,424,946)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั
1,018,755,907
148,846,269
148,846,269

(หน่วย: บาท)

137
320
320

30
137

-

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
107
107
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 27.1)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 27.1)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
โอนกาไรสะสมยังไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

220,718,906
730,550
221,449,456

76,473,391
5,844,400
82,317,791

(3,652,750)
392,750,380

396,403,130
-

ทุนที่ออกจาหน่าย
ส่วนเกินมูลค่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
และชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ
ที่จะซื้อหุ้น
220,076,056
71,330,591
399,617,380
642,850
5,142,800
(3,214,250)
220,718,906
76,473,391
396,403,130
30,000,000
30,000,000

358,303,187
64,593,974
(308,615)
64,285,359
(72,837,239)
349,751,307

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
24,121,139
303,610,741
130,996,253
130,996,253
(70,424,946)
5,878,861
(5,878,861)
30,000,000
358,303,187

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,081,898,614
64,593,974
(308,615)
64,285,359
2,922,200
(72,837,239)
1,076,268,934

รวม
1,018,755,907
130,996,253
130,996,253
2,571,400
(70,424,946)
1,081,898,614

(หน่วย: บาท)

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบการเงินรวม
2562
131,379,737

191,921,812

79,215,524

169,916,337

7,643,444
23,300,305
92,721,636
(5,500,000)
(197,678)
(124,122)
1,434,837
(30,320,647)
2,879,741
83,977,953

4,694,069
21,884,187
48,619,858
(5,849)
(788,525)
(2,803)
(27,561,158)
703,244
69,251,224

7,539,737
23,300,305
92,721,636
(5,500,000)
(197,678)
(124,122)
1,434,837
(30,320,647)
2,826,258
84,397,130

4,690,666
21,884,187
48,619,858
(5,849)
(788,525)
(2,803)
(27,561,158)
673,658
69,251,224

307,195,206

308,716,059

255,292,980

286,677,595

1,888,829
(196,488,342)
(87,173)
21,320,970
69,774,077
469,079

8,445,869
(124,726,538)
(196,440,157)
85,215,312
(75,015,986)
3,870,571

6,357,157
(196,488,342)
(87,173)
21,320,970
69,774,077
74,867

3,508,092
(124,726,538)
(196,440,157)
85,215,312
(75,015,986)
4,462,006

(301,691)
(3,212,730)
11,239,555
(53,147,400)
158,650,380
(87,787,103)
(53,556,425)
17,306,852

567,408
(32,866,118)
(5,255,129)
53,999,810
26,511,101
(61,413,275)
(53,417,702)
(88,319,876)

(1,107,962)
(3,399,172)
10,995,148
(53,147,400)
109,585,150
(87,787,103)
(41,310,609)
(19,512,562)

912,407
(32,948,697)
(6,796,733)
53,999,810
(1,152,889)
(61,413,275)
(52,757,836)
(115,324,000)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ตารางแสดงงบการเงิน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายหนี้ สูญ
หนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
หนี้ สูญได้รับคืน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ จากการรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินรับรอคืนให้ลูกค้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินค้าประกันซองประกวดราคารอคืนให้ลูกค้า
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ ้นกู้
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินภายใต้สญ
เงินสดรับจากสัญญาเช่าซื้ อ
เงินสดจ่ายชาระคืนสัญญาเช่าซื้อ
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับค่าหุ ้นสามัญจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ จากการจาหน่ายเงินลงทุนเพื่อค้า
ซื้ อสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
โอนสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานให้บริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2561

(1,500,000,000)
740,124,122
54,405,380
(18,038,243)
6,238,724
(717,270,017)

(950,000,000)
1,010,788,525
(59,882,500)
(12,570,037)
6,591
(11,657,421)

(1,500,000,000)
740,124,122
54,405,380
(17,623,124)
6,238,724
(716,854,898)

(950,000,000)
1,010,788,525
(59,882,500)
(12,443,385)
6,591
(4,999,970)
(16,530,739)

(647,006)
3,411,433,593
(3,581,870,277)
(12,665,000)
1,263,600,000
(150,000,000)
(4,662,578)
78,103,698
(103,350,795)
2,922,200

(1,785,983)
1,941,000,000
(1,900,962,732)
(22,201,000)
312,330,060
(150,000,000)
(605,760)
94,977,010
(62,310,750)
2,571,400

(567,756)
3,411,433,593
(3,581,870,277)
66,000,000
(12,665,000)
1,263,600,000
(150,000,000)
(4,662,578)
78,103,698
(103,350,795)
2,922,200

(1,865,233)
1,941,000,000
(1,900,962,732)
(22,201,000)
312,330,060
(150,000,000)
(605,760)
94,977,010
(62,310,750)
2,571,400

(72,837,329)
830,026,506
130,063,341
106,167,752
236,231,093
-

30
(70,424,946)
142,587,329
42,610,032
63,557,720
106,167,752
0

(72,837,239)
896,105,846
159,738,386
74,211,030
233,949,416
-

(70,424,946)
142,508,049
10,653,310
63,557,720
74,211,030
-

30,000,000
9,249,000
-

-

30,000,000
9,249,000
-

(148,595)
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ประกอบงบการเงิน

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
บริ ษทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จหลักในกำรให้บริ กำรทำงกำรเงิ นในรู ปของกำรเช่ำซื้ อ กำรเช่ำกำรเงิ น กำรให้สินเชื่ อ
โดยกำรรั บ ซื้ อสิ ท ธิ เรี ย กร้ องที่ เกิ ดจำกกำรจำหน่ ำ ยสิ นค้ำและบริ กำร และกำรให้กู้ยืมเงิ น ที่ อยู่ตำมที่ จด
ทะเบี ยนของบริ ษ ัทฯอยู่ที่ เลขที่ 1023 ชั้น 29 อำคำร เอ็มเอส สยำม ทำวเวอร์ แขวงช่ องนนทรี เขตยำนนำวำ
กรุ งเทพมหำนคร 10120

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ ลงวันที่ 11 ตุลำคม
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี้ จ ดั ทำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) (ซึ่ ง ต่อ ไปนี้
เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ตำมรำยละเอียด บริ ษทั ย่อย
ถู ก จัดตั้ง ขึ้ นเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 จึง ถื อว่ำ เป็ นกำรจัดทำงบกำรเงินรวมขึ้ นภำยหลังจำก
วันที่ดงั กล่ำว
ชื่อบริ ษทั

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ลิท เซอร์วสิ
แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ กำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
สิ นเชื่อตลอดจนบริ หำรโครงกำรสิ นเชื่อ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100

100
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ข)

บริ ษทั ฯจะถื อว่ำมีกำรควบคุ ม กิจกำรที่เ ข้ำ ไปลงทุนหรื อบริ ษ ทั ย่อยได้ หำกบริ ษ ทั ฯมีสิ ท ธิ ไ ด้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงิ นผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจ
ในกำรควบคุ มบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุ มบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้ นโดยมีรอบระยะเวลำบัญชี และใช้นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญ
เช่ นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้ แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุ ม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ข อง
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่
มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

2

118 / รายงานประจ�ำปี 2562

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำร
โฆษณำ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่
อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำร
รับรู ้ รำยได้ที่เกิ ดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิ จกำรจะรับรู ้ รำยได้ในจำนวนเงิ นที่สะท้อนถึ งสิ่ งตอบ
แทนที่ กิจกำรคำดว่ำจะมี สิทธิ ไ ด้รับ จำกกำรแลกเปลี่ ย นสิ นค้ำ หรื อบริ ก ำรที่ ไ ด้ส่ง มอบให้แก่ ลู กค้ำ และ
กำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำร
อธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้แนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ป
ได้ดงั นี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตี ค วำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น ก ำหนดหลัก กำรเกี่ ย วกับ กำรจัด ประเภทและ
กำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงินลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำร
เกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำร
บัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิท ำงกำรบัญชี บำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูก
ยกเลิกไป
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนี้มำใช้ จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
-

กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิต - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุ กำรณ์ ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ตเกิ ดขึ้ นก่ อน กลุ่ ม
บริ ษทั จะใช้วิธีกำรทัว่ ไปในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นตลอดอำยุสำหรับลู กหนี้
กำรค้ำ ลู กหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้กู้ยืม ลู กหนี้ จำกกำรรั บซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง และลู กหนี้ ตำมสั ญญำเช่ ำ
กำรเงินและเช่ำซื้ อ

ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่ อำจมี ต่องบกำรเงิ นในปี ที่เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ

4
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรั บรู ้ รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ

ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ำมำตรฐำนฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
4.

นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้
ก)

รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเงินให้กยู้ มื และจำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
บริ ษทั ฯรับรู ้ รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเงินให้กูย้ ืมและจำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ องตำมเกณฑ์คงค้ำง
ตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเว้นในกรณี ที่ลูกหนี้ คำ้ งชำระเกินกว่ำเก้ำ
สิ บวันจะรับรู ้เมื่อได้รับชำระ

ข)

รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ
บริ ษทั ฯรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้ อตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเว้นในกรณี ที่ลูกหนี้ คำ้ งชำระเกินกว่ำเก้ำสิ บวันจะรับรู ้เมื่อได้รับ
ชำระ

ค)

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

ง)

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กำรบัญชี สำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงิ นทุนโดยใช้หลักกำรเช่ นเดี ยวกัน
กับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17

4.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
ก)

ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำยถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

ข)

ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงจำกกำรให้สินเชื่อ
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรให้สินเชื่อ เช่น ค่ำนำยหน้ำ จะปั นส่ วนทยอยรับรู ้ ตำม
วิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงิ นสดและเงินฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
4.4 ลูกหนี้
ลูกหนี้ประกอบด้วย ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ นและลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ซึ่ งแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับ
รำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซื้ อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ (รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้) แสดงเป็ นรำยกำร
หักจำกลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงรอตัดบัญชีจะแสดง
เป็ นรำยกำรหักจำกรำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้
4.5 ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำก
ลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลูกหนี้จำกกำร
รับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องในอัตรำร้อยละของยอดลูกหนี้ ที่คำ้ งชำระ โดยคำนึ งถึงจำนวนเดื อนคงค้ำงของลู กหนี้
เป็ นเกณฑ์ ประกอบกับประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้ำง ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับลู กหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อและเช่ ำกำรเงิ นในอัตรำร้อยละของ
ยอดลูกหนี้ที่คำ้ งชำระสุ ทธิ จำกรำยได้ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ โดยคำนึ งถึงจำนวนเดือนคงค้ำงของลูกหนี้เป็ น
เกณฑ์ ประกอบกับประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้พิจำรณำกันสำรองเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงผลสู ญเสี ยที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
6
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4.6 ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพย์สินรอกำรขำยเป็ นสิ นทรัพย์ที่ยดึ มำจำกลูกหนี้ ซึ่งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรื อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
4.7 เงินลงทุน

ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
4.8 อุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ ำ เสื่ อมรำคำของอุ ป กรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุ นของสิ นทรั พ ย์โดยวิธี เส้ นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งสำนักงำนเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
เครื่ องตกแต่ง
คอมพิวเตอร์
ยำนพำหนะ

-

5 ปี
5 ปี
5 ปี
3 ปี
10 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรตัดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง
กลุ่ มบริ ษทั ตัดรำยกำรอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่ อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
บริ ษทั ฯตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั ดังนี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

10 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
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ก) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เพื่อค้ำ แสดงตำมมู ล ค่ ำ ยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของรำยได้อื่นหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

4.10 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำด
ว่ำจะได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุ นในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรั พย์
แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.11 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิ ด
รำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพัน
ดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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4.12 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรั บผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไป
ได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้
หักภำษี
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.13 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทำงตรง
หรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำน
ของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
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กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

4.14 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำ
เช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำ
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ
หักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ ำที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถื อเป็ น
สัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้ นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.16 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มู ลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่ องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
เดี ยวกันหรื อไม่ส ำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีส ภำพคล่ องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรั บสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมู ลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
10
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5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ

ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ แต่ละประเภท ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึ งประสบกำรณ์ กำรเก็บเงินใน
อดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรั พย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีเมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึ งจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดื อน
ในอนำคต อัตรำมรณะและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้ อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้
ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ น
ดังกล่ ำว โดยใช้เทคนิ คและแบบจำลองกำรประเมิ นมู ลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ ใช้ในแบบจำลองได้ม ำจำกกำร
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นในระยะยำว กำรเปลี่ ยนแปลงของสมมติ ฐำนที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม
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ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มี ควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิจและกำรประมำณกำรดัง กล่ ำวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจำนวนเงิ นที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมี
ดังนี้

6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มี รำยกำรธุ รกิ จที่ สำคัญกับบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ ำว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่ำนั้น ซึ่งกลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำสำหรับรำยกำรค้ำระหว่ำงกัน ดังนี้
1.

ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรเรี ยกเก็บตำมรำคำที่ตกลงกัน

2.

ซื้อและขำยสิ นทรัพย์ถำวรเป็ นไปตำมรำคำตลำด

3.

เงินปันผลรับจะรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อประกำศจ่ำย

4.

ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระหว่ำงกันคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อปี

รำยกำรธุ รกิจที่สำคัญในระหว่ำงปี ระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
เงินปันผลรับ
เงินที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำแทนบริ ษทั ย่อย
ค่ำคอมมิชชัน่ จ่ำยแทนบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ค่ำบริ กำรจ่ำย
ซื้อสิ นทรัพย์
เงินปันผลจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้อื่น
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ซื้อสิ นทรัพย์

-

-

15,000
8,455
11,093
419

-

571
74
26,163

663
25,370

444
74
26,163

488
25,370

774
1,976
377

2,444
11,539

774
1,976
358

2,444
11,458
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2562
2561

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

-

646
646

4,968
4,968

123
672
795

269
828
1,097

123
107
672
902

269
493
828
1,590

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
ยอดคงค้ำงของเงิ นกู้ยืมระหว่ำงกลุ่ มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และกำรเคลื่ อนไหวของเงิ นกู้ยืม
ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
บริ ษทั
31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รวม
-

ในระหว่ำงปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
66,000
66,000
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
66,000
66,000
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ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

7.

งบกำรเงินรวม
2562
2561
25,590
25,128
3,044
1,175
28,634
26,303

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
25,590
23,517
3,044
1,104
28,634
24,621

งบกำรเงินรวม
2562
2561
23
20
236,208
106,148
236,231
106,168

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
20
20
233,929
74,191
233,949
74,211

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 - 0.5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.1 - 0.4 ต่อ
ปี )
8.

เงินลงทุนชั่ วครำว
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กองทุนรวม
กองทุนเปิ ด วี มันนี่ มำร์ เก็ต
ชนิ ดผูล้ งทุนทัว่ ไป
กองทุนเปิ ดไทยพำณิ ชย์ตรำสำร
ภำครัฐตลำดเงิน พลัส ชนิด
หน่วยลงทุน
บวก: กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรม
รวม

2562
รำคำทุน
(พันบำท)

มูลค่ำยุติธรรม
(พันบำท)

42,572

430,000

26,768

300,000
730,000

จำนวนหน่ วย
(พันหน่วย)

198
730,198

จำนวนหน่วย
(พันหน่วย)

2561
รำคำทุน
(พันบำท)

430,200

-

-

-

299,998
730,198

-

-

-

มูลค่ำยุติธรรม
(พันบำท)

-
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชัว่ ครำวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บวก: เงินสดจ่ำยจำกกำรซื้ อหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
จำหน่ำยระหว่ำงงวด - รำคำทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำย
กำไรจำกกำรจำหน่ำย
รวม
บวก: กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
9.

(770,124)
124
(770,000)
198
730,198

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น – สุทธิ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

1,994

4,622

1,994

4,622

795
1,857
4,646
(387)
4,259

945
315
5,882
(338)
5,544

795
1,857
4,646
(387)
4,259

945
315
5,882
(338)
5,544

31,547
31,547
(765)
30,782
35,041

2,515
2,515
2,515
8,059

646
31,370
32,016
(765)
31,251
35,510

4,968
2,485
7,453
7,453
12,997
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1,500,000

10. ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเงินให้ กู้ยืม
(หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
หัก: ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื - สุทธิ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่ำ
(1)
หนึ่งปี
หนึ่งปี
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
972,327
920,873
363,333
226,200
1,335,660
1,147,073
(94,783)
(87,128)
(41,606)
(136,389)
(87,128)
877,544
833,745
321,727
226,200
1,199,271
1,059,945

(1) ลูกหนีต้ ามสัญญาเงินให้ ก้ ูยืมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื สำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำง
นับจำกวันครบกำหนดชำระได้ดงั ต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื - สุทธิ

1,003,116

891,244

6,486
86,294
78,980
110,702
50,082
1,335,660
(136,389)
1,199,271

71,482
39,311
22,102
97,235
25,699
1,147,073
(87,128)
1,059,945

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯได้รับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในกำรรับชำระหนี้ตำมสัญญำระหว่ำง
ลูกหนี้กบั คู่สัญญำให้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นหลักประกันเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำวเต็มจำนวน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้บนั ทึกตัดหนี้ สูญและกลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ เกี่ ยวข้องกับรำยกำร
ลู กหนี้ ดงั กล่ำวออกเป็ นจำนวนเงิ น 13.4 ล้ำนบำท (2561: 21.9 ล้ำนบำท) และมีหนี้ สูญรับคืนจำนวน 5.5
ล้ำนบำท (2561: ไม่มี)
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11. ลูกหนีจ้ ำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรียกร้ อง
(หน่วย: พันบำท)

(1) ลูกหนีจ้ ากการรั บซื ้อสิ ทธิ เรี ยกร้ องส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้

บริ ษทั ฯมีนโยบำยในกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ องโดยบริ ษทั ฯได้ให้สินเชื่ อในอัตรำประมำณร้ อยละ 30 - 100
(2561: ร้อยละ 70 - 95) ของมูลค่ำในใบแจ้งหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ
เรี ยกร้องสำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำงนับจำกวันครบกำหนดชำระได้ดงั นี้

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง - สุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
861,666

891,907

45,982
21,267
44,642
53,126
52,974
1,079,657
(98,512)
981,145

58,493
35,246
35,851
40,820
26,452
1,088,769
(56,122)
1,032,647

ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้บนั ทึ กตัดหนี้ สูญและกลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ เกี่ ยวข้องกับรำยกำร
ลูกหนี้ดงั กล่ำวออกเป็ นจำนวนเงิน 9.2 ล้ำนบำท (2561: ไม่มี)
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิ ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิ
เรี ยกร้อง - ส่วนที่ถึงกำหนด เรี ยกร้อง - ส่วนที่ถึงกำหนด
รวม
ชำระภำยในหนึ่งปี (1)
ชำระเกินกว่ำหนึ่งปี
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง 986,701 1,047,852
92,956
40,917
1,079,657 1,088,769
(46,366)
(56,122)
(52,146)
(98,512)
(56,122)
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
940,335
991,730
40,810
40,917
981,145 1,032,647
- สุทธิ

12. ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลู กหนี้ ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉลี่ ยประมำณ
3 ปี และมีกำหนดจ่ำยค่ำงวดเป็ นรำยงวดเท่ำกันทุกงวดและคิ ดดอกเบี้ยคงที่ ตลอดอำยุสัญญำ ซึ่ งลู กหนี้ ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบกำหนดชำระตำมสัญญำได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนด กำรเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี (1)
ชำระเกินกว่ำหนึ่งปี
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
78,564
95,234
49,371
38,307 127,935
(8,492)
(7,824)
(4,267)
(2,825) (12,759)
70,072
87,410
45,104
35,482 115,176
(70)
(281)
(1,302)
(1,372)
70,002
87,129
43,802
35,482 113,804

2561
133,541
(10,649)
122,892
(281)
122,611

(1) ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำงนับ
จำกวันครบกำหนดชำระ (พิจำรณำเป็ นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหนี้ งวดใดงวดหนึ่ งค้ำงชำระให้ถือว่ำยอด
หนี้ท้ งั สัญญำค้ำงชำระด้วย) ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ

112,774

119,216

1,074
1,328
115,176
(1,372)
113,804

894
1,582
1,200
122,892
(281)
122,611
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บริ ษทั ฯได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องในกำรรั บเงิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นส่ วนหนึ่ งเพื่ อเป็ นหลักประกันเงิ นกู้ยืม
ระยะสั้นและเงิ นกู้ยืมระยะยำวที่ ได้รับจำกสถำบันกำรเงิ นตำมที่ กล่ ำวไว้ในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น
ข้อ 20 และ 21
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯไม่มียอดคงเหลือของลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินซึ่ งใช้เป็ นหลักประกันเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยำว (2561: 7 ล้ำนบำท และ 48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ปี
และมีกำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็ นรำยงวดเท่ำกันทุกงวดและคิ ดดอกเบี้ยคงที่ ตลอดอำยุสัญญำ ซึ่ งลู กหนี้ ตำม
สัญญำเช่ำซื้อแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบกำหนดชำระตำมสัญญำได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หัก: รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกิน
ภำยในหนึ่งปี (1)
กว่ำหนึ่งปี
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
102,152
133,298
34,730
68,070
136,882
(5,685) (14,082)
(1,526)
(4,171)
(7,211)
96,467
119,216
33,204
63,899
129,671
(981) (15,045) (13,230)
(14,211)
95,486
104,171
19,974
63,899
115,460

2561
201,368
(18,253)
183,115
(15,045)
168,070

(1) ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้
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13. ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อสำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำงนับ
จำกวันครบกำหนดชำระ (พิจำรณำเป็ นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหนี้งวดใดงวดหนึ่งค้ำงชำระให้ถือว่ำยอด
หนี้ท้ งั สัญญำค้ำงชำระด้วย) ได้ดงั นี้

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
112,328

159,843

1,994
4
321
1,794
13,230
129,671
(14,211)
115,460

6,834
1,435
3
104
14,896
183,115
(15,045)
168,070

14. ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื ลูกหนี้
จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อและดอกเบี้ยค้ำงรับ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เป็ นดังนี้

ยอดต้นปี
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี
บวก: หนี้สูญรับคืน
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
158,914
110,294
110,522
70,504
5,500
(23,300)
(21,884)
251,636
158,914
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15. เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน

16. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ลิท เซอร์วสิ
แมเนจเม้นท์ จำกัด

ทุนชำระแล้ว

5,000

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
ร้อยละ

2562

2561

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ระหว่ำงปี
2562
2561

100

5,000

5,000

15,000

รำคำทุน

-

เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 ได้มีมติให้บริ ษทั ฯจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ย่อยคือกำรให้บริ กำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
สิ น เชื่ อ ตลอดจนบริ ห ำรโครงกำรสิ น เชื่ อ โดยบริ ษ ัท ฯเข้ำ ถื อ หุ ้ น ในอัต รำร้ อ ยละ 100 บริ ษ ัท ย่ อ ยได้
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และบริ ษทั ฯได้จ่ำยชำระค่ำหุ ้น
ดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีเงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้เป็ นจำนวนรวม 47 ล้ำนบำท
(2561: 101 ล้ำนบำท) ซึ่งประกอบด้วยเงินฝำกธนำคำรจำนวน 2 ล้ำนบำท เป็ นเงินโอนสิ ทธิที่บริ ษทั ฯได้รับ
จำกลู กหนี้ โดยมีขอ้ กำหนดในกำรเบิ กถอนกับทำงธนำคำรที่ให้สินเชื่ อกับบริ ษทั ฯ และเงิ นฝำกธนำคำร
จำนวน 45 ล้ำนบำท ได้นำไปค้ ำประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกัน ซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมลูกค้ำของ
บริ ษทั ฯ (2561: 1 ล้ำนบำท และ 100 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

17. อุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ ง
สำนักงำนเช่ำ
รำคำทุน
23 พฤษภำคม 2561
(วันที่เริ่ มจัดทำงบกำรเงินรวม)
ซื้ อเพิม่
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ/ (โอนออก)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
23 พฤษภำคม 2561
(วันที่เริ่ มจัดทำงบกำรเงินรวม)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2561

เครื่ องตกแต่ง

(หน่วย: พันบำท)
ทรัพย์สิน
ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ ำง

รวม

5,231
5,231
34
12,893
(5,230)
12,928

818
818
(118)
700

3,400
6,973
(31)
10,342
344
(508)
10,178

3,220
19
3,239
1,573
(4)
4,808

6,493
6,493
9,249
(6,493)
9,249

519
519
12,374
(12,893)
-

19,162
7,511
(31)
26,642
23,574
(12,353)
37,863

2,994
1,223

612
66

2,392
1,050

1,900
247

2,855
326

-

10,753
2,912

4,217
2,608

678
79

(29)
3,413
2,876

2,147
688

3,181
954

-

(29)
13,636
7,205

(5,230)
1,595

(118)
639

(508)
5,781

(2)
2,833

(3,319)
816

-

(9,177)
11,664

1,014

140

6,929

1,092

3,312

519

13,006

61

4,397

1,975

8,433

-

26,199

11,333
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี (รวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร)
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
รวม

งบกำรเงินรวม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
สำนักงำน

2562
7,101
104
7,205

2561
4,251
4
4,255
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

ส่ วนปรับปรุ ง
สำนักงำนเช่ำ

เครื่ องตกแต่ง

คอมพิวเตอร์

5,231
5,231
34
12,631
(5,230)
12,666

718
100
818
(118)
700

3,167
7,117
(69)
10,215
326
(508)
10,033

3,177
62
3,239
1,438
(4)
4,673

6,493
6,493
9,249
(6,493)
9,249

519
519
12,112
(12,631)
-

18,786
7,798
(69)
26,515
23,159
(12,353)
37,321

2,575
1,642

559
119

2,124
1,351

1,657
490

2,532
649

-

9,447
4,251

4,217
2,570

678
79

(66)
3,409
2,830

2,147
668

3,181
954

-

(66)
13,632
7,101

(5,230)
1,557

(118)
639

(508)
5,731

(2)
2,813

(3,319)
816

-

(9,177)
11,556

1,014

140

6,806

1,092

3,312

519

12,883

11,109

61

4,302

1,860

8,433

-

25,765

2561 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2562 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

ยำนพำหนะ

รวม

4,251
7,101

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลื อของยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ ำกำรเงิ นโดยมี
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงินประมำณ 8.4 ล้ำนบำท (2561: 1.6 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีส่วนปรับปรุ งสำนักงำนเช่ำ เครื่ องตกแต่งสำนักงำน คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์สำนักงำนจำนวนหนึ่ งซึ่งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อม
รำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 4.1 ล้ำนบำท (2561: 4.4 ล้ำนบำท)
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รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ/ (โอนออก)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ ำย
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

อุปกรณ์
สำนักงำน

ทรัพย์สิน
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

18. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
23 พฤษภำคม 2561 (วันที่เริ่ มจัดทำงบกำรเงินรวม)
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
23 พฤษภำคม 2561 (วันที่เริ่ มจัดทำงบกำรเงินรวม)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง
รวม

4,777
4,777
95
4,872

1,795
3,311
5,106
3,618
(4,497)
4,227

6,572
3,311
9,883
3,713
(4,497)
9,099

1,379
218
1,597
439
2,036

-

1,379
218
1,597
439
2,036

31 ธันวำคม 2561

3,180

5,106

8,286

31 ธันวำคม 2562
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี

2,836

4,227

7,063

2561 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยบริ หำร)

218

2562 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยบริ หำร)

439
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
3,443
1,334
4,777
95
4,872

1,795
3,311
5,106
3,618
(4,497)
4,227

5,238
4,645
9,883
3,713
(4,497)
9,099

1,158
439
1,597
439
2,036

-

1,158
439
1,597
439
2,036

31 ธันวำคม 2561

3,180

5,106

8,286

31 ธันวำคม 2562
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี

2,836

4,227

7,063

2561 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยบริ หำร)

439

2562 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยบริ หำร)

439

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีกำรตัดจำหน่ ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้งจำนวน 4.5 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำซอฟท์แวร์ตวั ใหม่เพื่อกำรดำเนิ นธุ รกิจสิ นเชื่ อของบริ ษทั ฯ
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รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

19. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
19.1 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรกจำกกำรทำ
สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อรอรับรู ้
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - ส่วนปรับปรุ งสำนักงำนเช่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำนำยหน้ำรอตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงรำยได้ที่รับรู ้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

50,328
1,913

31,783
1,260

50,328
1,867

31,783
1,225

21
52,262

27
161
3
33,234

21
52,216

27
161
3
33,199

(602)
(2,945)
(26)
(3,573)
48,689

(488)
(899)
(61)
(1,448)

(602)
(2,945)
(26)
(3,573)

(488)
(899)
(61)
(1,448)

31,786

48,643

31,751

19.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

45,092

53,817

31,437

49,625

(16,810)

(10,741)

(16,815)

(10,705)

28,282

43,076

14,622

38,920
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(93)

-

(77)

-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชี กบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำ
ภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ตัดจำหน่ำยหนี้สูญ
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
131,380
191,922

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
79,216
169,916

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

26,276

38,384

15,843

33,983

4,656
135
(2,417)
(368)
2,006

4,377
289
(135)
161
4,692

4,656
135
(5,417)
(595)
(1,221)

4,377
289
(135)
406
4,937

28,282

43,076

14,622

38,920
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กำไร)
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย

20. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
ธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

อัตรำดอกเบี้ย
2562
2561
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
MOR

งบกำรเงินรวม
2562
2561
-

647

-

568

4.50,
MOR - 2.50

150,000

261,077

150,000

261,077

100,000
250,000

160,000
421,724

100,000
250,000

160,000
421,645

(237)
249,763

(877)
420,847

(237)
249,763

(877)
420,768

ตัว๋ แลกเงิน
4.60 - 5.20
รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
ของตัว๋ แลกเงิน
รวม

5.10,
MOR - 1.75,
MLR - 0.25
4.30 - 4.70

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯไม่มียอดเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินที่ตอ้ งค้ ำประกันโดยกำรโอน
สิ ทธิเรี ยกร้องในบัญชีเงินฝำกและกำรโอนสิ ทธิเรี ยกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินให้แก่สถำบันกำรเงิน
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 12 (2561: 3 ล้ำนบำท)
ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมระยะสั้นได้ระบุขอ้ กำหนดบำงประกำรเพื่อให้บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำม เช่น กำรดำรง
อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ และกำรดำรงอัตรำส่ วนกำร
ถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ในบริ ษทั ฯ
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22 ธันวำคม 2559

16 กุมภำพันธ์ 2560

2.

3.

2.8

36.0

18.7
10,275
740
12,665

-

1,650

-

-

(ล้ำนบำท)

2561

2562

วงเงินกูย้ มื
2562

-

-

-

-

รวม

12,665

740

10,275

1,650

2561

2 ปี 6 เดือน

2 ปี 11 เดือน

2 ปี 10 เดือน

ระยะเวลำเงินกู้

ทุก 1 เดือน

ทุก 1 เดือน

ทุก 1 เดือน

ชำระคืน
เงินต้น

อัตรำดอกเบี้ย

ทุก 1 เดือน อัตรำดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี

ทุก 1 เดือน อัตรำดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี

ทุก 1 เดือน อัตรำดอกเบี้ย MLR - 0.75 ต่อปี

ชำระดอกเบี้ย

เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญำเงินกูย้ มื

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ มื ระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้จำนวน 100 ล้ำนบำท (2561: 117 ล้ำนบำท)
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ภำยใต้สัญญำเงิ นกู้ยืมดังกล่ ำว บริ ษทั ฯต้องปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขทำงกำรเงิ นบำงประกำรตำมที่ ระบุ ในสัญญำ เช่ น กำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
กำรดำรงสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ฯของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ กำรโอนสิ ทธิในบัญชีเงินฝำก รวมทั้งกำรโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้
ในหมำยเหตุขอ้ 12

รวมเงินกูย้ มื ระยะยำว

20 เมษำยน 2559

วันที่ทำสัญญำ

1.

บริ ษทั ฯ

ลำดับที่

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

จำนวนเงินกูย้ มื (พัน
บำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 รำยละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้

21. เงินกู้ยืมระยะยำว/ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยำวทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 (วันที่เริ่ มจัดทำงบกำรเงินรวม)
หัก: จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หัก: จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
หัก: จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
26,517
(13,852)
12,665
(12,665)
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
12,665
34,866
(12,665)
(22,201)
12,665
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22. หุ้นกู้
ลำดับ
1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

เงื่อนไข

1 มิถุนำยน 2559 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 3 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
2 พฤษภำคม 2560 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 3 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.75 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
22 สิ งหำคม 2560 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 2.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
6.00 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
1 กุมภำพันธ์ 2561 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 2 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
6.00 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
21 มีนำคม 2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 2 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
6.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
29 ตุลำคม 2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและมี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 1 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.00 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
19 ธันวำคม 2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและมี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 2 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
19 ธันวำคม 2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและมี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 3 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.50 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

รวม
หัก: ค่ำใช้จ่ำยหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

หุน้ กู้ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

2562
-

150,000

85,000

85,000

300,000

300,000

315,000

315,000

200,000

-

150,000

-

520,600

-

393,000

-

1,963,600
(14,724)
1,948,876
(847,967)
1,100,909

850,000
(4,493)
845,507
(149,941)
695,566
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2.

วันที่ออกหุน้ กู้

(หน่วย: พันบำท)
2561

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุน้ กูส้ ำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก: ออกหุน้ กูเ้ พิ่มระหว่ำงปี
หัก: จ่ำยคืนหุน้ กูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
850,000
685,000
1,263,600
315,000
(150,000)
(150,000)
1,963,600
850,000

หุ ้นกูม้ ีขอ้ ปฏิบตั ิบำงประกำรที่บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำม เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ น กำรจ่ำยปั นผลและ
กำรจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สิน เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม และ 19 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯได้ออกขำยหุ ้นกูช้ นิ ดมีหลักประกัน ซึ่ งมีเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ
ต้องปฏิบตั ิตำม เช่ น กำรดำรงมูลค่ำสิ ทธิ เรี ยกร้ องกำรรับเงิ นจำกลู กหนี้ กำรค้ำ ลู กหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้กู้ยืม
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ต้องไม่ต่ำกว่ำ 1.5
เท่ำของมูลค่ำหุน้ กูท้ ี่ยงั มิได้ทำกำรไถ่ถอนตลอดระยะเวลำหุ ้นกู้
23. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำซื้อ
บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ มื ในรู ปแบบของสัญญำเช่ำซื้ อโดยมีกำหนดชำระค่ำงวดเป็ นรำยเดือนเท่ำ ๆ กันตลอดอำยุสัญญำ
อำยุของสัญญำมี ระยะเวลำโดยเฉลี่ ยประมำณ 10 - 24 งวด (2561: 10 - 36 งวด) และบริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่
จะต้องจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำ ดังนี้

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หัก: ดอกเบี้ยตำมสัญญำรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อเงิน – สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
79,233
102,696
(1,335)
(3,078)
77,898
99,618
(72,592)
(60,934)
5,306
38,684
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24.

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยตำมสัญญำรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษทั ลิสซิ่ งเพื่อเช่ ำยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำรโดยมี
กำหนดชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 3 - 4 ปี
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
2,528
3,061
5,589
(337)
(163)
(500)
2,191
2,898
5,089
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
ไม่เกิน 1 ปี
รวม
101
101
(18)
(18)
83
83
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
5,589
101
(500)
(18)
5,089
83
(2,191)
(83)
2,898
-

25. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยำวให้บริ ษทั ย่อย
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
6,302
5,599

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
6,124
5,599

760
166
1,953
-

591
112
-

710
160
1,956
-

564
110
(149)

(311)

-

(257)

-

391
385
9,646

6,302

348
295
9,336

6,124

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญ ญัติ คุ้ม ครองแรงงำน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกำศลงใน
รำชกิ จจำนุ เบกษำ ซึ่ ง ได้ก ำหนดอัตรำค่ ำ ชดเชยเพิ่ม เติ ม กรณี นำยจ้ำ งเลิ ก จ้ำ ง ส ำหรั บ ลู ก จ้ำ งซึ่ ง ท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำว
มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำร
ส ำหรั บ โครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำน และมี ผ ลกระทบให้ ก ลุ่ ม บริ ษัท มี ห นี้ สิ นส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น จำนวนประมำณ 1.96 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 1.96 ล้ำน
บำท) กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ทันทีในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี
บริ ษทั ฯไม่มีภำระจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวให้แก่พนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริ ษทั ฯประมำณ 13.3 ปี และ 13.4 ปี ตำมลำดับ
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติ ฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึ้น 1% ลดลง 1% เพิม่ ขึ้น 1% ลดลง 1%
(0.5)
0.5
(0.4)
0.5
0.5
(0.4)
0.4
(0.4)
(0.4)

0.5

(0.3)

0.5

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึ้น 1% ลดลง 1%
(0.3)
0.4
0.4
(0.4)
(0.3)

0.3
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(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1.7
2.8
5.5
5.5
10.0 - 30.0 8.0 - 30.0

26. เงินคำ้ ประกันซองประกวดรำคำรอคืนให้ ลูกค้ ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีเงิ นค้ ำประกันซองประกวดรำคำรอคื นให้ลูกค้ำจำนวนรวม 21 ล้ำนบำท
(2561: 74 ล้ำนบำท) เนื่ องจำกบริ ษทั ฯได้เป็ นผูค้ ้ ำประกันในกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกันซอง
ประกวดรำคำในนำมลูกค้ำของบริ ษทั ฯ ซึ่งมีรำยละเอียดที่แสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
9,802
8,790
11,620
64,768

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

27. ทุนเรื อนหุ้น
27.1 กำรเพิม่ ทุนจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ฯได้รับเงินจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญ LIT-W1 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
ปี
2561
2562

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
(หน่วย)
1,285,700
1,461,100

จำนวนหุน้ สำมัญ
(หุน้ )
642,850
730,550

รำคำใช้สิทธิ
(บำทต่อหุน้ )
4
4

จำนวนเงิน
(พันบำท)
2,571
2,922

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีทุนเรี ยกชำระเพิ่มขึ้นจำก 220,718,906 บำท เป็ น 221,449,456
บำท (2561: จำก 220,076,056 บำท เป็ น 220,718,906 บำท) และมีส่วนเกินมูลค่ำหุ ้นเพิ่มขึ้นเป็ นจำนวนเงิน
5,844,400 บำท (2561: 5,142,800 บำท) จำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ซ้ื อหุ น้ สำมัญ
27.2 รำยกำรกระทบยอดจำนวนหุ้นสำมัญ
ในระหว่ำงปี ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้วและส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ฯมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุน้
จำนวน
(พันหุน้ )
(พันบำท)
300,000
300,000

ทุนชำระแล้ว
จำนวนหุน้
จำนวน
(พันหุน้ )
(พันบำท)
220,076
220,076

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุน้ สำมัญ
(พันบำท)
71,330

300,000

300,000

643
220,719

643
220,719

5,143
76,473

300,000

300,000

730
221,449

730
221,449

5,845
82,318
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28. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 บริ ษทั ฯได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 1 (LIT-W1) จำนวน 160,000,000 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

อัตรำกำรใช้สิทธิ
เงื่อนไขและระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
2.50 บำท
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
4.00 บำทต่อหุ ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ ตำม
เงื่อนไข กำรปรับสิ ทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 2 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญ 1 หุน้ เว้น
แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
1) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถใช้สิทธิ ได้ทุกวันที่
25 ของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม โดย
ก ำหนดวันใช้สิ ท ธิ ค รั้ งแรกเป็ นวันที่ 25 กรกฎำคม 2560
โดยจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ฯ ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำร
ใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ล ะครั้ งและสำมำรถใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ดท้ำ ยใน
วันที่ 25 เมษำยน 2565 โดยจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ภำยในระยะเวลำ 15 วันทำ
กำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งสุ ดท้ำย
2) ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้น
สำมัญไม่ต่ ำกว่ำ 100 หุ ้น และต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ ำ นั้น
แต่ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีสิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้น
ต่ ำกว่ำ 100 หุ ้นสำมัญ จะต้องใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ
ในครั้งเดียวทั้งจำนวน
3) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลื อจำกกำรใช้สิทธิ หรื อไม่ถูก
ใช้สิ ท ธิ ใ นวัน ก ำหนดใช้ สิ ท ธิ ใ ด ๆ สำมำรถสะสมเพื่ อ
นำไปใช้สิทธิ ในวันกำหนดใช้สิทธิ ครั้งต่อไปได้ตลอดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ในระหว่ำ งปี ได้มี ก ำรใช้สิ ท ธิ ตำมใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ แล้วจำนวน 1,461,100 หน่ วย (2561: 1,285,700
หน่วย) ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 157,100,152
หน่วย (2561: 158,561,252 หน่วย) คิดเป็ นจำนวนเงิน 392.75 ล้ำนบำท (2561: 396.40 ล้ำนบำท)
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ชนิด
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รำคำใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ สำมัญ

29. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
30. รำยได้ ดอกเบีย้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
รำยได้ดอกเบี้ยจำก
สัญญำเงินให้กยู้ มื
กำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำซื้อ

143,304
117,305
13,606
16,715
290,930

รวมรำยได้ดอกเบี้ย

134,089
95,583
17,310
10,251
257,233

31. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
งบกำรเงินรวม
2562
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรจำก
สัญญำเงินให้กยู้ มื
กำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำซื้อ
กำรออกหนังสื อค้ ำประกัน
กำรออกหนังสื อเลตเตอร์ออฟเครดิต
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร

84,950
41,255
233
56
13,517
1,251
22
141,284

2561
91,444
40,387
2,475
80
20,705
1,356
22
156,469

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
7,730
32,475
233
56
13,517
1,251
22
55,284

66,911
33,607
2,475
80
20,705
1,356
22
125,156
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32. รำยได้ อื่น

2562

5,134
(4,359)
775
17,896
5,719
24,390

2561
26,685
4,713
31,398

5,134
(4,359)
775
15,000
17,896
5,498
39,169

26,685
4,681
31,366

ส่ วนต่ำงของรำยได้และต้นทุนคือกำรให้บริ กำรจัดหำสิ นค้ำ ให้ลูกค้ำ ซึ่ งแสดงด้วยยอดสุ ทธิของรำยได้จำก
กำรจัดหำสิ นค้ำและต้นทุนของสิ นค้ำ โดยรวมไว้ในรำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
33. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำที่ปรึ กษำกฎหมำย
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ค่ำบริ กำรทำงกำรเงิน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

งบกำรเงินรวม
2561
2562
89,088
70,861
110,522
70,504
12,926
8,060
3,215
2,719
10,426
11,646
4,828
6,347
7,643
4,694

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
72,134
62,241
110,522
70,504
11,457
7,673
2,735
2,419
10,426
11,646
4,740
6,342
7,540
4,690
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รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
ส่วนต่ำงของรำยได้และต้นทุน
รำยได้เงินปั นผล
รำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยชำระล่ำช้ำ
อื่น ๆ
รวมรำยได้อื่น

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

34. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี และได้ปรับ
จำนวนหุ ้นสำมัญตำมสัดส่ วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ ้นสำมัญที่เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ
(หน่วย: พันหุน้ )
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
220,501
220,076
720
425
221,221
220,501

จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออก ณ วันต้นปี
ออกหุน้ สำมัญเพิ่มระหว่ำงปี
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออก ณ วันปลำยปี

กำไรต่อหุ ้นปรับลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี กับจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ น
หุ น้ สำมัญ โดยสมมติวำ่ ได้มีกำรแปลงเป็ นหุ น้ สำมัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำ
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ น้ ปรับลดแสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรสำหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (LIT-W1)
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรสำหรับปี - สมมติวำ่
มีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
จำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

กำไรสำหรับปี
2562
2561
(พันบำท)

งบกำรเงินรวม
จำนวนหุน้ สำมัญ ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก
2562
2561
(พันหุน้ )

103,098

148,846

221,221

220,501

-

-

20,834

42,006

103,098

148,846

242,055

262,507

กำไรต่อหุน้
2562
2561
(บำท)
0.47

0.68

0.43

0.57
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กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน

64,594

130,996

221,221

220,501

-

-

20,834

42,006

64,594

130,996

242,055

262,507

กำไรต่อหุน้
2562
2561
(บำท)
(บำท)
0.29

0.59

0.27

0.50

35. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปันผล
สำหรับปี 2562
เงินปันผลจ่ำยประจำปี 2561
สำหรับปี 2561
เงินปันผลจ่ำยประจำปี 2560

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่ำย เงินปันผล
ต่อหุน้
จ่ำย
(บำทต่อหุน้ ) (พันบำท)

วันที่จ่ำย

ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2562

0.33

72,837

พฤษภำคม 2562

ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561

0.32

70,425

เมษำยน 2561
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กำไรสำหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (LIT-W1)
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรสำหรับปี - สมมติวำ่
มีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
จำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

กำไรสำหรับปี
2562
2561
(พันบำท)
(พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก
2562
2561
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

36. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้ อยละ 5 ของ
เงิ นเดื อน และเงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้ในอัตรำเท่ำกัน กองทุ นสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนไทยพำณิ ชย์ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณี ที่ออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำ ด้วยกองทุ นดัง กล่ ำ ว ในระหว่ำ งปี 2562 และ 2561 กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ เงิ นสมทบดังกล่ ำ วเป็ นค่ ำ ใช้จ่ำย
จำนวน 1.23 ล้ำนบำท และ 1.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (เฉพำะกิ จกำร: 1.09 ล้ำนบำท และ 1.04 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ)
37. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำนกลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้ ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตำมประเภทของกำร
บริ กำร ซึ่งได้แบ่งโครงสร้ำงของส่ วนกำรดำเนินงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 2 ส่ วนงำนดังนี้
1. ส่ วนงำนกำรให้บริ กำรทำงกำรเงินในรู ปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรให้เช่ำซื้ อและกำรให้เช่ำกำรเงิน กำรให้
สิ นเชื่ อโดยกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องที่เกิ ดจำกกำรจำหน่ำยสิ นค้ำและบริ กำร กำรให้กูย้ ืมเงิน และกำร
จัดหำสิ นค้ำให้ลูกค้ำ
2. ส่ วนงำนกำรให้บริ กำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสิ นเชื่อตลอดจนบริ หำรโครงกำรสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรรวมส่วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
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37.1 ผลกำรดำเนินงำนแยกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลรำยได้และกำไร และสิ นทรัพย์รวมและหนี้สินรวมของส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

2562

รำยได้
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
- รำยได้ดอกเบี้ย
- รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำบริ กำร
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

ส่วนงำนกำร
ให้บริ กำรข้อมูล
และกำรวิเครำะห์
ข้อมูล

กำรตัดรำยกำร
บัญชี ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

290,930
55,284
24,169

86,000
640

(419)

290,930
141,284
24,390

370,383
(84,397)
(23,037)
(88,211)
(110,522)
(14,622)
49,594

86,640
(17,245)
(2,231)
(13,660)
53,504

(419)
419
-

456,604
(83,978)
(40,282)
(90,442)
(110,522)
(28,282)
103,098
(หน่วย: พันบำท)

2561
ส่วนงำนกำร
ให้บริ กำรทำง
กำรเงินใน
รู ปแบบต่ำง ๆ
รำยได้
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
- รำยได้ดอกเบี้ย
- รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำบริ กำร
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

ส่วนงำนกำร
ให้บริ กำรข้อมูล
และกำรวิเครำะห์
ข้อมูล

กำรตัดรำยกำร
บัญชี ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

257,233
125,156
31,366

31,312
32

-

257,233
156,468
31,398

413,755
(69,251)
(21,906)
(82,177)
(70,504)
(38,920)
130,997

31,344
(7,339)
(2,000)
(4,156)
17,849

-

445,099
(69,251)
(29,245)
(84,177)
(70,504)
(43,076)
148,846
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ส่วนงำนกำร
ให้บริ กำรทำง
กำรเงินใน
รู ปแบบต่ำง ๆ

37.2 สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นของส่ วนงำน
ส่วนงำนกำร
ให้บริ กำรทำง
กำรเงินใน
รู ปแบบต่ำงๆ
สินทรัพย์ของส่ วนงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หนีส้ ินของส่ วนงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ส่วนงำนกำร
ให้บริ กำรข้อมูล
และกำรวิเครำะห์
ข้อมูล

(หน่วย: พันบำท)

กำรตัดรำยกำร
บัญชี ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

3,553,301

69,197

(71,753)

3,550,745

2,640,326

33,195

(10,426)

2,663,095

2,476,986

7,953

(66,753)

2,418,186

1,558,427

10,381

(5,462)

1,563,346

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดำเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนข้ำงต้น และดำเนินธุ รกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดียว
คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์
แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้
ของกิจกำร
38. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันนอกเหนือจำกที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุอื่นดังนี้
38.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงิน 21.9 ล้ำนบำท (2561: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรปล่อยสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
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38.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและสั ญญำบริกำร
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำรสำนักงำนและบริ กำรอื่นๆ อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำ
เช่ำดำเนินงำนและบริ กำร ดังนี้

จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

7.9
7.3

1.7
-

6.7
6.0

1.4
-

38.3 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีภำระจำกกำรเข้ำค้ ำประกันลูกค้ำของบริ ษทั ฯโดยให้ธนำคำร
ออกหนังสื อค้ ำประกันซองประกวดรำคำ ซึ่ งธนำคำรได้ออกให้ในนำมลูกค้ำของบริ ษทั ฯเป็ นจำนวน 96
ล้ำนบำท และ 246 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยบริ ษทั ฯได้นำเงินฝำกธนำคำรจำนวน 45 ล้ำนบำท และ 100 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ เพื่อค้ ำประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำว
38.4 โครงกำรร่ วมลงทุนสำหรับพนักงำน
ในระหว่ำ งปี 2561 บริ ษ ทั ฯได้จดั ตั้ง โครงกำรร่ วมลงทุ น ระหว่ำ งนำยจ้ำ งและลู ก จ้ำ ง (Employee Joint
Investment Program: EJIP) ซึ่ งมีระยะเวลำโครงกำร 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2561 ถึ งวันที่ 31 มีนำคม
2564 โครงกำรสวัสดิกำรพนักงำนดังกล่ำวถื อเป็ นโครงกำรที่สนับสนุ นให้พนักงำนที่ มีสิทธิ ตำมเงื่อนไข
และสมัค รใจเข้ำร่ วมเป็ นสมำชิ ก เก็บ ออมโดยกำรซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง สมำชิ กต้องจ่ ำ ยเงิ นสะสมเข้ำ
โครงกำรเป็ นรำยเดือน ในอัตรำร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงำน แต่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน และกลุ่ม
บริ ษทั จะจ่ำยเงิ นสมทบให้กบั สมำชิ กเป็ นรำยเดือนในจำนวนที่เท่ำกัน สำหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั จ่ำยเงิน
สมทบให้กบั สมำชิ กในโครงกำรดังกล่ำวซึ่ งแสดงไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับพนักงำนจำนวน
1.48 ล้ำนบำท (2561: 1.38 ล้ำนบำท) และเฉพำะบริ ษทั ฯจำนวน 1.34 ล้ำนบำท (2561: 1.23 ล้ำนบำท)
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งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

39. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ ครำว ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้กูย้ ืม ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง ลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ ำซื้ อ เงิ นฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน เงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงิ น
กูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุ ้นกู้ และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำซื้ อและสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
39.1 ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้
กูย้ ืม ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ ำซื้ อ ฝ่ ำยบริ หำร
ควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมำะสม ดังนั้น กลุ่ม
บริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของ
กลุ่ มบริ ษทั ไม่มีกำรกระจุ กตัวเนื่ องจำกกลุ่ มบริ ษ ทั มี ฐำนของลู กค้ำที่ หลำกหลำยและมี อยู่จำนวนมำกรำย
จำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลู กหนี้ สุทธิ จำกค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญตำมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
39.2 ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั อำจได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บ
เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำของหลักทรัพย์ ซึ่งส่ งผลกระทบต่อฐำนะ
กำรเงิ นของกลุ่ ม บริ ษ ัท อย่ำงไรก็ ตำม กลุ่ มบริ ษ ัทไม่ มี สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่ เป็ นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ ดังนั้น ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเฉพำะควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยและ
ควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำของหลักทรัพย์เท่ำนั้น
ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ ย คื อ ควำมเสี่ ยงที่ มู ลค่ ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นจะเปลี่ ยนไปเนื่ องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด
หรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

878
940
70
95
-

322
41
44
20
45

108
2

128
730
35
-

236
730
35
1,200
981
114
115
47

0.10 - 0.50
6.50 - 15.00
13.70 - 15.00
6.00 - 7.50
4.75 - 7.50
0.38 - 1.05

100

-

150

-

250

848
73
2

1,101
5
3

-

1
-

1
1,949
78
5

4.50 - 5.20,
MOR - 2.50
5.00 - 6.25
1.94 - 2.60
1.99 - 4.91
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สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

งบกำรเงินรวม
2562
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ไม่มี
ตลำด
ดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ

งบกำรเงินรวม
2561
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ไม่มี
ตลำด
ดอกเบี้ย

16
8
-

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

106
8
1,060
1,033
123
168
101

0.10 - 0.40
0.00 - 15.00
9.00 - 15.00
6.00 - 7.82
6.00 - 7.50
0.38 - 1.05

421

4.30 - 5.10,
MOR - 1.75,
MOR,
MLR - 0.25
MLR - 0.75,
MLR - 1.00
5.25 - 6.00
1.93 - 2.27

834
992
87
104
-

226
41
36
64
100

90
1

160

-

261

-

-

13

1
-

1
13

150
61

696
39

-

-

846
100
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

878
940
70
95
-

322
41
44
20
45

106
2

128
730
36
-

234
730
36
1,200
981
114
115
47

0.10 - 0.50
6.50 - 15.00
13.70 - 15.00
6.00 - 7.50
4.75 - 7.50
0.38 - 1.05

100

-

150

-

250

66
848
73
2

1,101
5
3

-

1
-

1
66
1,949
78
5

4.50 - 5.20,
MOR - 2.50
1.50
5.00 - 6.25
1.94 - 2.60
1.99 - 4.91
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อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ไม่มี
ตลำด
ดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ภำยใน มำกกว่ำ 1
ตำมรำคำ
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตลำด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

834
992
87
104
-

226
41
36
64
100

60
1

14
13
-

74
13
1,060
1,033
123
168
101

0.10 - 0.40
0.00 - 15.00
9.00 - 15.00
6.00 - 7.82
6.00 - 7.50
0.38 - 1.05

160

-

261

-

421

-

-

13

2
-

2
13

150
61

696
39

-

-

846
100

4.30 - 5.10,
MOR - 1.75,
MOR,
MLR - 0.25
MLR - 0.75,
MLR - 1.00
5.25 - 6.00
1.93 - 2.27

ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของ
รำคำของตรำสำรทุ นหรื อหุ ้นทุ น ซึ่ ง อำจจะท ำให้เกิ ดกำรเปลี่ ยนแปลงต่ อมู ลค่ ำ ของสิ นทรั พ ย์ประเภท
เงินลงทุนที่อำจทำให้เกิดควำมผันผวนต่อรำยได้หรื อมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
มูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนคือมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนตำมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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39.3 ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ ยงที่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ ตำมภำระผูกพันได้เมื่ อครบ
กำหนด เนื่ องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้หรื อไม่สำมำรถจัดหำเงินได้เพียงพอตำมควำม
ต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม ซึ่ งอำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยได้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื (1)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ (1)
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

เมื่อทวงถำม

ไม่เกิน 1 ปี

236
730
-

35

-

งบกำรเงินรวม
2562
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่มีกำหนด
-

878
940
70
95

322
41
44
20

-

47

-

250
1
848
73
2

1,101
5
3

-

รวม
236
730
35

1,200
981
114
115
47
250
1
1,949
78
5

(1) ลูกหนีต้ ามสั ญญาเงินให้ ก้ ูยืม สั ญญารั บซื ้อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง สั ญญาเช่ าการเงิ นและสั ญญาเช่ าซื ้อที่ไม่ เกิ น 1 ปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุด
รั บรู้ รายได้
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วันที่ ที่ครบกำหนดของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นนับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 และ 2561 มีดงั นี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื (1)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ (1)
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ

งบกำรเงินรวม
2561
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่มีกำหนด

เมื่อทวงถำม

ไม่เกิน 1 ปี

รวม

106
-

8
834
992
87
104
-

226
41
36
64
101

-

106
8
1,060
1,033
123
168
101

-

421
1
13
150
61

696
39

-

421
1
13
846
100

(1) ลูกหนีต้ ามสั ญญาเงินให้ ก้ ูยืม สั ญญารั บซื ้อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง สั ญญาเช่ าการเงิ นและสั ญญาเช่ าซื ้อที่ไม่ เกิ น 1 ปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุด
รั บรู้ รายได้

52

168 / รายงานประจ�ำปี 2562

(หน่วย: ล้ำนบำท)

เมื่อทวงถำม
234
730
66
-

36

-

878
940
70
95

322
41
44
20

-

47

-

250
1
848
73
2

1,101
5
3

-

รวม
234
730
36

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื (1)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ (1)
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
ไม่เกิน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่มีกำหนด

1,200
981
114
115
47
250
1
66
1,949
78
5

(1) ลูกหนีต้ ามสั ญญาเงินให้ ก้ ูยืม สั ญญารั บซื ้อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง สั ญญาเช่ าการเงิ นและสั ญญาเช่ าซื ้อที่ไม่ เกิ น 1 ปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุด
รั บรู้ รายได้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื (1)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ (1)
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ

เมื่อทวงถำม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
ไม่เกิน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่มีกำหนด

รวม

74
-

13
834
992
87
104
101

226
41
36
64
-

-

74
13
1,060
1,033
123
168
101

-

421
2
13
150
61

696
39

-

421
2
13
846
100

(1) ลูกหนีต้ ามสั ญญาเงินให้ ก้ ูยืม สั ญญารั บซื ้อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง สั ญญาเช่ าการเงิ นและสั ญญาเช่ าซื ้อที่ไม่ เกิ น 1 ปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุด
รั บรู้ รายได้

39.4 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมู ลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว

730

-

-

730

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้น
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุน
แต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมโดยแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุ ้นกู้
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

มูลค่ำตำม
บัญชี

ระดับ 1

236
35
1,200
981
114
115
47

236
2

35
1,200
981
45

116
101
-

236
35
1,200
981
116
101
47

250
1
1,949
78
5

-

250
1
1,966
-

70
4

250
1
1,966
70
4

งบกำรเงินรวม
2561
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)

มูลค่ำตำม
บัญชี

ระดับ 1

106
8
1,060
1,033
123
168
101

106
1

8
1,060
1,033
100

121
170
-

106
8
1,060
1,033
121
170
101

421
1
13
846
100

-

421
1
13
848
-

89

421
1
13
848
89

รวม
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สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หุ ้นกู้
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: ล้ำนบำท)

มูลค่ำตำม
บัญชี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หุ ้นกู้
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

234
36
1,200
981
114
115
47

234
2

36
1,200
981
45

116
101
-

234
36
1,200
981
116
101
47

250
1
1,949
78
5

-

250
1
1,966
-

70
4

250
1
1,966
70
4
(หน่วย: ล้ำนบำท)

มูลค่ำตำม
บัญชี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุ ้นกู้
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

74
13
1,060
1,033
123
168
101

74
1

13
1,060
1,033
100

121
170
-

74
13
1,060
1,033
121
170
101

421
2
13
846
100

-

421
2
13
848
-

89

421
2
13
848
89
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กำรจัดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
2561 เป็ นไปตำมที่กำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.16
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงิ นสด ลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงิ น
กูย้ ืมระยะสั้น เงิ นฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำ ตำม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)

มูลค่ำยุติธรรมของลู กหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้กูย้ ืม ลูกหนี้ ตำมสัญญำรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง ลูกหนี้ ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อประมำณตำมมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิ ดลด
ด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำดปั จจุบนั ของเงินให้กยู้ มื ประเภทเดียวกัน

ค)

มู ลค่ำยุติธรรมของหุ ้นกู้ หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำซื้ อ และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นประมำณจำก
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปั จจุบนั
สำหรับเงินกูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

ง)

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยำวมีอตั รำดอกเบี้ยปรับตำมอัตรำตลำดจึงประมำณตำมมูลค่ำตำม
บัญชี

40. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนับ สนุ น กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ ำ งมู ล ค่ ำ กำรถื อ หุ ้น ให้ ก ับ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น โดย ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 2.14:1 (2561: 1.42:1) และเฉพำะบริ ษทั มี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 2.30:1 (2561: 1.44:1)
41. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
41.1 เมื่ อวันที่ 26 ธันวำคม 2562 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ย่อยได้มีม ติ พิ เศษอนุ ม ตั ิ ใ ห้เพิ่ม ทุ น จด
ทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 500,000 หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 10 บำท) เป็ น 10 ล้ำนบำท
(หุ ้นสำมัญ 1,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) โดยออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 500,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ
10 บำท เรี ยกชำระร้อยละ 100 เป็ นจำนวนเงิน 5 ล้ำนบำท บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พำณิ ช ย์เมื่ อวันที่ 7 มกรำคม 2563 และบริ ษ ทั ฯได้จ่ำ ยช ำระค่ ำ หุ ้นดัง กล่ ำ วเต็ม จำนวนแล้วเมื่ อวันที่ 7
มกรำคม 2563
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ก)

41.2 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติเห็ นชอบให้เสนอต่ อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำมัญประจำปี ของบริ ษทั ฯเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงิ นปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนปี
2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.24 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 53.1 ล้ำนบำท เงินปั นผลนี้จะจ่ำยและ
บันทึกบัญชีภำยหลังจำกกำรได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นแล้วต่อไป
42. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญ
ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) สัญญาเช่าซื้อ
(Hire Purchase) และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) รวมทั้งมีบริการ
ทางการเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond)
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสินค้า
(Trade Finance) และบริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit)
เลขทะเบียนบริษัท

0107556000353

โทรศัพท์

02-163-4260

โทรสาร

02-163-4291-4

เว็บไซต์

www.leaseit.co.th

ชื่อบริษัท

บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการวิเคราะห์สนิ เชือ่ ให้กบั ลูกค้าของ บริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท

0105561087567

โทรศัพท์

02-163-4260

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		
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
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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วิธีสมัครสินเชื่อ

