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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
  1.1  ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 
  บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่25 สงิหาคม 2549 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
200 ลา้นบาทโดยมทีุนช าระแลว้จ านวน 60 ลา้นบาท มบีรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) (“เอสวโีอเอ”) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ถอืหุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 เริม่ต้นมวีตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบธุรกจิสนับสนุนการคา้ของกลุ่มเอสวโีอเอ ในฐานะบรษิทัดา้นการเงิน
ของเอสวีโอเอ (Financial Arm) โดยการให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ(Hire 
Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นผู้จดัจ าหน่ายสนิคา้ให้แก่กลุ่มเอสวโีอเอ กลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชผ้ลติภณัฑ์ของกลุ่มเอสวโีอเอเป็น
หลัก รวมถึงการให้บริการรับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า (Factoring) ให้แก่ลูกค้าของกลุ่มเอสวีโอเอที่ต้องการเงินทุน
หมุนเวยีนในช่วงระยะเวลาทีร่อหนี้ครบก าหนดช าระ 
  เนื่องจากการเตบิโตของกลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (“Information Technology” หรอื “IT”) ท าให้ผลติภณัฑ์
ทางดา้น IT มคีวามหลากหลายมากขึน้และมตีลาดในแต่ละผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไป ในขณะทีธุ่รกจิเอสวโีอเอจ ากดัอยู่เพยีง
ตลาดบางผลิตภัณฑ์ ท าให้บริษัทฯ หันไปให้การสนับสนุนสินเชื่อของสินค้านอกกลุ่มเอสวีโอเอ รวมทัง้ขยายธุรกิจในการ
สนับสนุนสนิเชื่อนอกเหนือจากสนิคา้ IT เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการและสามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ
เดยีวกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  หลังจากที่รูปแบบการด าเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงมุ่งเน้นการเติบโตและการ
แข่งขนัทางธุรกจิโดยมกีารพฒันารูปแบบผลติภณัฑท์างการเงนิเพื่อต่อยอดการท าธุรกจิที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ไดม้ากขึน้ จงึไดเ้พิม่สนิเชื่อหลากหลายประเภทมากขึน้ ไดแ้ก่ สนิเชื่อเพือ่การจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) สนิเชื่อ
เพือ่สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) รวมถงึบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) และไดข้ยายการให้บรกิารสนิเชื่อ
ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก IT 
  และเมื่อวนัที ่16 พฤษภาคม 2556 บรษิัทฯ ได้ท าการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั พร้อมทัง้เปลี่ยนชื่อเป็น
บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
  พฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
ปี 2550 

เพ่ิมทุนช ำระแลว้จ ำนวน 40 ลำ้นบำท จำกทุนช ำระแลว้เดิม 60 ลำ้นบำท เป็น 100 ลำ้นบำท  
 เร่ิมประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือแก่กลุ่มลูกคำ้รำยย่อยท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอสวีโอเอ เช่น นักศึกษำและ

บุคลำกรของมหำวิทยำลยัคริสเตียน เป็นตน้ 
ปี 2552 

 เปลีย่นแนวทางรูปแบบการด าเนินธุรกจิจากเดมิทีว่างจุดยนืเป็นบรษิทัดา้นการเงนิของเอสวโีอเอ (Financial Arm) มา
เป็นการด าเนินธุรกจิทีมุ่่งการสรา้งก าไรซึง่เป็นจุดเริม่ต้นในการน าเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิใหม่ๆ ออกสู่ลูกคา้ 

 เริม่ประกอบธุรกิจบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้าที่ใช้ผลติภัณฑ์ทางการเงินอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น
สนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ สนิเชื่อสญัญาเช่าซือ้ หรอืสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

ปี 2553 

 เริม่ประกอบธุรกจิให้บรกิารสนิเชื่อเพือ่การจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) โดยท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางระหว่าง
ธนาคารผูอ้อกหนังสอืค ้าประกนักบัลูกคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ 

 ชะลอและลดการให้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย เนื่องจากต้นทุนการด าเนินการสูงและมคีวามเสีย่ง ไม่
เหมาะสมกบัขนาดขององคก์ร 
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ปี 2555 

 เริม่ด าเนินธุรกจิใหก้ารสนับสนุนสนิเชื่อเพือ่สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ส าหรบัลูกคา้ของบรษิทัฯ   
ที่มปีระวตัิด ีมทีกัษะและขดีความสามารถในการท างานโครงการนัน้ๆ แต่มขีอ้จ ากดัเรื่องเงนิทุนหมุนเวยีน โดยเน้น
ลูกหนี้ทีเ่ป็นโครงการของภาครฐัเป็นส าคญั 

 ยา้ยส านักงานจากชัน้ 32 มาอยู่ทีช่ ัน้ 21 อาคารไอท ีโปรเฟสชัน่แนลเพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ  
ปี 2556 

 ลดทุนจดทะเบยีนจาก 200,000,000 บาท เหลอื 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.00 
บาท   เป็นหุน้ละ 5.00 บาท ส่งผลท าใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เท่ากบั 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5.00 บาท และมกีารช าระค่าหุน้เต็มจ านวนแลว้ 

 แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 
 เปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 5.00 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 16,000,000 บาทจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 100,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท โดย

การออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 16,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยจดัสรรให้กบั ดร. ประสทิธิ ์กาญจน
ศกัดิช์ยั*   ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.50 บาท  

 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 116,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดย
การออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 84,000,000 หุน้ มูลทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่รายละเอยีดการจดัสรรเป็นดงันี้ 
(1) หุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 33,600,000 หุ้นเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นของเอสวโีอเอ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อื

หุน้ดงักล่าวในเอสวโีอเอ (Pre-emptiveright)  
(2) หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 46,200,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
(3) หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,200,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 
ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุ้นเอสวโีอเอ ตามขอ้ (1) ใหเ้สนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวให้แก่ประชาชน
ตามขอ้ (2)  

 ปี 2557 

 ในระหว่างวนัที่ 12-14 มนีาคม 2557 บรษิัทฯได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัและผู้ถือหุ้นบุรมิสิทธิของ
บรษิัท เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) ตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุน้ดงักล่าวในบรษิัท เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 33.6 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท  

 ในระหว่างวนัที ่17-19 มนีาคม 2557 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชน กรรมการและพนักงานของบรษิัท
ฯเป็นครัง้แรกจ านวน 50.4 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท โดยบรษิทัฯได้
จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 116 ล้านบาท (หุ้นสามญั 116 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจ านวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามญั 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท) กบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2557 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (mai) ไดร้บัหุน้สามญัจ านวน 200 ลา้น
หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและเริม่ท าการซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่ 25 มนีาคม 2557 ใน
การออกจ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัฯมค่ีาใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 4.5 
ลา้นบาท (สุทธจิากภาษเีงนิได ้1.1 ลา้นบาท) ซึง่บรษิทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 

 วนัที ่27 มนีาคม 2557 นายมนิทร ์องิคธ์เนศ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้นี้เพือ่ลดอ านาจการควบคุม ให้
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ มอี านาจในการบรหิารจดัการไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มติให้ออกตัว๋แลกเงิน (Bill of exchange) วงเงิน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกนิ 200 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรอืกรณีวงจ ากดั ประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้
ลงทุนสถาบนั โดยไม่จ ากดัจ านวนใบ ตามประกาศ ของ ก.ล.ต. ที่ทจ.9/2552 หรอืฉบบัแก้ไข หรอืกรณีวงจ ากดั ณ 
ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกนิ 10 ฉบบั ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงนิไดเ้ป็นจ านวนมาก 
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ปี 2558 

 วนัที่ 15 มกราคม 2558 คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มมีติให้ออกและเสนอขายตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) 
อายุไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 600 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรือกรณี
วงจ ากดั ประเภทผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกนิ 10 ฉบบั ซึง่
ไดร้บัการอนุมตัแิบบแสดงขอ้มูล และหนังสอืชีช้วนเพือ่การเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้จากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2558 ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงนิ
ไดเ้ป็นจ านวนมาก 

 วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯภายใน          
วงเงนิไม่เกนิ 500 ลา้นบาท ซึง่ไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2558 และที่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิไม่เกนิ 500 ลา้นบาท 

 วนัที่ 6 มนีาคม 2558 คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มมีติเห็นชอบอนุมตัิโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงานบริษัทจด
ทะเบียน EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท าสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมอีายุ 3 ปี ตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2558 
– เมษายน 2561 ในระหว่างทีโ่ครงการยงัไม่หมดอายุ หากมพีนักงานทีย่งัไม่มคุีณสมบตัทิีส่ามารถเขา้ร่วม ณ ขณะนี้ 
แต่จะมคุีณสมบตั ิครบก่อนสิน้อายุโครงการ กส็ามารถแสดงเจตจ านงเขา้ร่วมไดใ้นทุกวนัที ่1  เมษายนของแต่ละปี 
ในส่วนของเงนิน าส่งโครงการนี้ ดงันี้คอืพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Back Office) ทีเ่ขา้ร่วมโครงการในอตัราร้อย
ละ 5 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Front Office) ทีเ่ขา้ร่วมโครงการในอตัรา
รอ้ยละ 5 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และเงนิจูงใจ (Incentive) รวมกนัสูงสุดไม่เกนิ 100,000 บาท (หมายเหตุ :  
ฐานเงนิเดอืน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชพี ค่าต าแหน่ง ค่าน ้ามนั และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อื่นๆที่มี
ลกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะ สบทบการจ่ายในอตัราเท่ากบัเงนิน าส่งของพนักงานตลอดโครงการ  

 วนัที่ 29 เมษายน 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธชินิดระบุชื่อผู้ถอื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 150,000,000 
บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ ากัด 
(มหาชน)  ครัง้ที ่1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561” 

 วนัที่ 9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธชินิดระบุชื่อผู้ถอื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 200,000,000 
บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ย 5.30% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ ากัด 
(มหาชน)  ครัง้ที่ 2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” ซ่ึงไดค้รบก ำหนดและจ่ำยช ำระคืนแลว้เม่ือวนัท่ี 11 
กรกฎำคม 2560 

 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัวบริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) โดยความร่วมมือกับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ปี 2559 

 วนัที่ 1 มถุินายน 2559 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธชินิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 150,000,000 
บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ ากัด 
(มหาชน)  ครัง้ที ่1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 

 วนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้ตใิหอ้อกและเสนอขายตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) 
อายุไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 900 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรือกรณี
วงจ ากดั ประเภทผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกนิ 10 ฉบบั ซึง่
ไดร้บัการอนุมตัแิบบแสดงขอ้มูล และหนังสอืชีช้วนเพือ่การเสนอขายตัว๋แลกเงนิระยะสัน้จากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2559 เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 
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ปี 2560 

 วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯภายใน          
วงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท ซึง่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 4/2560 เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2560 และ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท 

 วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มีมติเหน็ชอบการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทั (LIT-W1) จ านวนไม่เกนิ 160,000,000 หน่วย เพือ่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน การถอืหุน้ในอตัราส่วน 
5 หุน้ ต่อ 4 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธใินราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึง่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2560 และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัของบรษิทั (LIT-W1) จ านวนไม่เกนิ 160,000,000 หน่วย 

 วนัที่ 3 เมษายน 2560 ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 200,000,000 บาท 
เป็น ทุนจดทะเบยีน 300,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 100,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้หุน้ละ 1.00 
บาท ซึง่รายละเอยีดการจดัสรรเป็นดงันี้ 
(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 20,000,000 หุน้ เพือ่รองรบัส าหรบัการจ่ายหุน้ปันผล 
(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 80,000,000 หุน้ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อก

ใหม่ (LIT-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่มหีุ้นเหลือ
เนื่องจากไม่มกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่ บรษิทัจะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่
พจิารณาต่อไป 

 ในระหว่างวนัที ่17-21  เมษายน 2560 บรษิัทฯได้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิัท จ านวน 
160,000,000 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึ่งบรษิัทฯ สามารถขายใบส าคญัแสดงสทิธไิด้ครบ
ทัง้หมด 160,000,000, ล้านหน่วย และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(LIT-
W1) จ านวน 160,000,000 ล้านหน่วย เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและเริม่ท าการซื้อขายได้ตัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 
2560 

 วนัที ่19 เมษายน 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสดปันผล และหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
(1) จ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจ านวนหุน้ปันผลทีจ่่ายไปจ านวนทัง้สิน้ 19,999,532 

หุน้ และไดท้ าการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 219,999,532 บาท 
(2) จ่ายเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0112 บาท  

 วนัที่ 2 พฤษภาคม 2560 ออกขายหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จ านวน 85,000 หน่วย มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 85,000,000 บาท 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบี้ย 5.75% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบรษิัท ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที ่1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

 การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(LIT-W1) เป็นดงันี้ 
(ครัง้ที)่วดป              จ านวนใบส าคญั                    จ านวนหุน้สามญั                   ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้รวม 
                            แสดงสทิธ(ิหน่วย)                         (หุน้)                                        (หุน้) 
(1) 25/7/2560              150,248                             75,124                                  220,074,656 
(2) 25/10/2560                2,800                              1,400                                  220,076,056      

         
 วนัที่ 22 สงิหาคม 2560 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้ือ ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 300,000,000 
บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ ากัด 
(มหาชน)  ครัง้ที ่2/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 
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ปี 2561 

 วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ออกขายหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 315,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 315,000,000 
บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ ากัด 
(มหาชน)  ครัง้ที ่1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

 วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯภายใน          
วงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท ซึง่ไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2561 และ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท 

 วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมตัิโครงการสะสมหุ้นส าหรบัพนักงานบรษิัทจด
ทะเบยีน EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) ครัง้ที่ 2 โดยท าสญัญากบับรษิัทหลกัทรพัย์ ฟิล
ลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมอีายุ 3 ปี ตัง้แต่ เดอืนเมษายน 
2561 – เมษายน 2564 ในระหว่างที่โครงการยงัไม่หมดอายุ หากมพีนักงานที่ยงัไม่มคุีณสมบตัทิี่สามารถเขา้ร่วม ณ 
ขณะนี้ แต่จะมคุีณสมบตั ิครบก่อนสิน้อายุโครงการ กส็ามารถแสดงเจตจ านงเขา้ร่วมได้ในทุกวนัที ่ 1 เมษายนของแต่
ละปี ในส่วนของเงนิน าส่งโครงการนี้ ดงันี้คอืพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Back Office) ทีเ่ขา้ร่วมโครงการในอตัรา
รอ้ยละ 10 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Front Office) ทีเ่ขา้ร่วมโครงการใน
อตัรารอ้ยละ 10 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และเงนิจูงใจ (Incentive) รวมกนัสูงสุดไม่เกนิ 100,000 บาท (หมาย
เหตุ :  ฐานเงนิเดอืน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชพี ค่าต าแหน่ง ค่าน ้ามนั และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้
อื่นๆทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะ สบทบการจ่ายในอตัราเท่ากบัเงนิน าส่งของพนักงานตลอดโครงการ  

 วนัที ่10 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2561 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ จดัตัง้บรษิทัย่อยภายใตช้ือ่ 
“บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั” โดยมทีุนจดทะเบยีน 5 ลา้นบาท บรหิารงานโดย นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา  
ธุรกจิหลกัของบรษิัทย่อยคอื การให้บรกิารขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลสนิเชื่อ ตลอดจนบรหิารโครงการสนิเชื่ อ โดย
บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 และบรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2561  

 วนัที่ 27  มถุินายน 2561 นายเธยีรชยั ศรวีจิติร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั และลาออกจากต าแหน่งรอง
ประธานกรรมการบรษิทั  ทัง้นี้ ดว้ยเหตุผลส่วนตวั และคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางสาวปารฉิตัร เหล่าธี
ระศริวิงศ ์ เป็นกรรมการบรษิทั แทนคุณเธยีรชยั ศรวีจิติรทีล่าออก โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่28 มถุินายน 2561 
 

 หมายเหตุ : *เน่ืองจากในขณะนัน้บรษิทัฯ มคีวามตอ้งการเงนิทุนเพือ่ขยายธุรกจิ แต่เอสวโีอเอไมม่นีโยบายที่จะขยายการลงทุนไปในธุรกจิที่ไมใ่ช่ธุรกจิหลกั (Core Business)  

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมคีวามจ าเป็นที่ตอ้งหาผูร้่วมลงทุนรายใหม ่  โดย ดร.ประสทิธิ ์กาญจนศกัดิช์ยั เป็นเจา้ของธุรกจิจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งจ านวน 3 บรษิทั รวมทัง้เป็นนักลงทุนที่มศีกัยภาพใน
ดา้นเงนิทุน และสามารถตดัสนิใจลงทุนกบับรษิทัฯ ไดใ้นระยะเวลาที่เหมาะสมกบัความตอ้งการใชเ้งนิของบรษิทัฯ โดยการเขา้มาลงทุนในครัง้นี้ ดร.ประสทิธิจ์ะเขา้มาในฐานะผูถ้อืหุน้โดยมไิด้
มสี่วนร่วมในการบรหิารบรษิทัฯ 
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1.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิให้บรกิารสนิเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี

ขอ้จ ากดัในการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ โดยแบ่งบรกิารออกเป็น 8 ประเภท ดงันี้ 
1.2.1 สินเช่ือสัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซ่ิง(Leasing) : ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทาง

การเงนิหรอืสญัญาเช่าทรพัย์ที่มอีายุสญัญาตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มสีญัญาเช่ากับหน่วยงานภาครัฐ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.2 สินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ (HirePurchase) : ให้บรกิารสนิเชื่อในรูปแบบสญัญาเช่าซื้อ ที่มอีายุไม่เกนิ 3 ปี
แก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการทีม่สีญัญาเช่ากบัหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.3 สินเช่ือการให้บริการรบัซ้ือหน้ีทางการค้าหรือแฟคตอร่ิง(Factoring) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อการรับโอน
สทิธเิรยีกร้อง แก่กลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบการที่มลูีกหนี้การคา้เป็นหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
เป็นหลกั โดยบรษิทัฯ จะรบัซือ้ลูกหนี้การคา้ประมาณรอ้ยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร 

1.2.4 สินเช่ือเพ่ือการจดัหาหนังสือค า้ประกนัซอง (Bid Bond) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อเพือ่การจดัหาหนังสอืค ้า
ประกนัซอง ส าหรบักลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการทีต่้องการเขา้ไปประมูลงานในหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ และในปัจจุบนับรษิัทฯ 
ได้ให้บริการจัดหาหนังสือค ้าประกันซองแบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Bidding) เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐ ในการน าระบบ
อเิลค็ทรอนิคสม์าใชใ้นการประมูลงานเพือ่การจดัซือ้จดัจา้ง Electronics Government Procurement 

1.2.5 สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) : ใหก้ารสนับสนุนเงนิทุนเพือ่ใช้ในการ
จดัหาและ/หรอืจดัเตรยีมสนิค้า (Pre-Finance) ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบงานให้หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงาน
เอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.6 บริการจดัหาสินค้า (Trade Finance) : จดัหาสนิคา้ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ผู้ประกอบการทีข่าดเงนิทุนในการ
จดัหาสนิคา้เพือ่ท าการส่งมอบงานต่อใหห้น่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.7 บริการสินเช่ือเพ่ือเปิด L/C (Letter of Credit) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อเพือ่ออกเอกสารเพือ่ยนืยนัการช าระ
เงนิในการซื้อขายที่ผูซ้ ื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ช าระให้แทน เพื่อแสดงเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิ ผู้ขายสนิค้าได้รบัเงนิเมื่อส่ง
มอบสนิคา้ และผูซ้ือ้สนิคา้จะไดร้บัสนิค้าเมื่อจ่ายเงนิค่าสนิคา้ 

1.2.8 สินเช่ือเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า (Supplier Finance) : ให้บรกิารสนิเชื่อเตมิทุนหมุนเวยีนแก่ Supplier 
ของบรษิัทที่เขา้ร่วมโครงการให้สามารถน าบลิมาเบกิเงนิสดกับทางบรษิัทฯได้ทันท ี โดยไม่ต้องรอให้ครบเครดติเทอม ท าให้ 
Supplier มทีุนหมุนเวยีน เพิม่ก าลงัการผลติ หรอืส่งงานไดต้รงเวลามากขึน้ 

โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชื่อแบบครบวงจรซึง่จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินการไดต้ัง้แต่เริม่ประมูลงาน 
จดัหาสนิคา้ หรอืใหกู้เ้งนิเพือ่ไปจดัหาสนิคา้ เพือ่ใหลู้กคา้สามารถส่งมอบงานใหก้บัคู่สญัญาได ้ โดยหลงัจากส่งมอบงานและผ่าน
การตรวจรบัแล้ว ก็จะมบีรกิารสนิเชื่อในรูปแบบของสญัญาเช่าทางการเงนิ สญัญาเช่าซื้อ หรอืสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง
รองรบั 
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1.3 โครงสร้างรายได้ 

ประเภทของรายได้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี  2561 ปี  2561 ปี  2560 ปี 2559 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ล้าน
บาท 

รายได้ดอกเบีย้           
- ตามสญัญาเช่าการเงนิ 17.31 3.89 17.31 4.18 25.17 6.01 19.84 6.91 
- ตามสญัญาเช่าซื้อ 10.25 2.30 10.25 2.48 13.56 3.24 13.18 4.59 
- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 95.58 21.47 95.58 23.10 109.27 26.08 85.95 29.93 
- การใหกู้ย้มืเงนิ 134.09 30.13 134.09 32.41 117.58 28.06 55.33 19.27 

รวมรายไดด้อกเบี้ย 257.23 57.79 257.23 62.17 265.57 63.39 174.30 60.70 

รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ
1)         

- ตามสญัญาเช่าการเงนิ 2.48 0.56 2.48 0.60 0.19 0.05 0.39 0.14 
- ตามสญัญาเช่าซื้อ 0.08 0.02 0.08 0.02 0.12 0.03 0.12 0.04 
- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 40.39 9.07 33.61 8.12 44.53 10.63 43.74 15.23 
- การใหกู้ย้มืเงนิ 91.44 20.54 66.91 16.17 78.06 18.63 38.20 13.30 

- การค ้าประกนัซอง 20.70 4.65 20.70 5.01 15.29 3.65 13.59 4.73 
- การออกหนังสอืเลตเตอร์ออฟเครดติ 1.36 0.31 1.36 0.33 1.40 0.33 0.93 0.32 
- อื่น ๆ 0.02 - 0.02 - 0.20 0.05 0.03 0.01 

รวมรายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 156.47 35.15 125.16 30.25 139.79 33.37 97.00 33.77 

รายได้อ่ืน  :         
รายได้จากบริการจดัหาสินค้า (Trade 
Finance) 

- - - - 0.83 0.20 3.07 1.07 

ดอกเบี้ยรบัธนาคาร 0.71 0.16 0.68 0.16 0.55 0.13 0.33 0.11 
รายไดอ้ื่น2) 30.69 6.90 30.69 7.42 12.22 2.92 12.49 4.35 

รวมรายไดอ้ื่น 31.40 7.06 31.37 7.58 13.60 3.25 15.89 5.53 

รวมรายได้ 445.10 100.00 413.76 100.00 418.96 100.00 287.19 100.00 

 
หมายเหตุ 1)  รายละเอยีดรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 
  - ตามสญัญาเช่าการเงนิ และสญัญาเช่าซื้อ หมายถงึ ค่าธรรมเนียมในการเซน็สญัญาและโอนสทิธ ิ
  - การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง                          หมายถงึ ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงนิและค่าธรรมเนียมบรกิาร 
  - การใหกู้ย้มืเงนิ และการค ้าประกนัซอง    หมายถงึ ค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิาร 
 2)  รายไดอ้ื่น เช่น รายไดด้อกเบี้ยจ่ายช าระล่าชา้ รายไดค้่าขายซากทรพัยส์นิ เป็นตน้ 
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1.4 เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 
 บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ทีไ่ม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดเ้ช่น มขีอ้จ ากดัในเรื่องหลกัทรพัยค์ ้าประกนั หรอืระยะเวลาการประกอบ
ธุรกจิน้อยกว่า 3 ปี ซึ่งสถาบนัการเงนิไม่สามารถพจิารณาให้การสนับสนุนได้ แต่ผู้บรหิารและทมีงานมีประสบการณ์ ความ
ช านาญในธุรกจินัน้ๆ เป็นอย่างด ีและเป็นธุรกจิที่มศีกัยภาพในการเติบโต ท าให้ธุรกจิเหล่านี้ต้องใช้การสนับสนุนเงนิทุนนอก
ระบบอันเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว ดังนัน้ เพื่อตอบสนองแนวทางดังกล่าวบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพฒันาผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองใหค้รบวงจรธุรกจิ (Total Financial Solution) ส าหรบัผูป้ระกอบการดงักล่าวโดยมเีป้าหมายดงันี้ 

1.4.1 เป็นผู้ประกอบการหลัก ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อสัญญาเช่าท าง
การเงนิ และสนิเชื่อสญัญาเช่าซือ้ เพือ่จดัหาอุปกรณ์การเรยีนการสอนดา้นไอทแีก่ภาคการศกึษาของรฐั 

1.4.2 เป็นผู้ประกอบการหลกั ที่ไม่มผีู้ถือหุ้นเป็นสถาบนัการเงนิ ที่ให้การสนับสนุนด้านสนิเชื่อรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่น้นการรบัซือ้ลูกหนี้การคา้ภาครฐั  

1.4.3 พฒันาสรา้งผลติภณัฑเ์สรมิในหลายๆ รูปแบบ (Tailor made) เพือ่ใหลู้กคา้หรอืคู่คา้ในผลติภัณฑ์
หลกั        มทีางเลอืกในการใชบ้รกิารเพือ่เพิม่อ านาจการแขง่ขนักบัคู่แข่งในการสรา้งรายได้และยอดขายทีสู่งขึน้ ไดแ้ก่ สนิเชื่อ
เพือ่การจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ าการพฒันาการให้บรกิารไปสู่การจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง
แบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Bidding) เพื่อสามารถรองรับระบบการประมูลงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็คทรอนิคส์ของภาครัฐ 
(Electronics Government Procurement)  สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสินค้า      
(Trade Finance) สนิเชื่อเตมิทุนหมุนเวยีนคู่คา้เพือ่ยกระดบั Supply Chain ของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  และบรกิารออก
หนังสอื Letter of Credit 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์

2.1   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
  บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิให้บรกิารสนิเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ขอ้จ ากดัในการขอสนิเชื่อสถาบนัการเงนิ โดยแบ่งสนิเชื่อออกเป็น 8 ประเภทสนิเชื่อ ดงันี้ 

2.1.1 ธรุกิจการให้สินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินหรือลีสซ่ิง (Leasing) 
 กรณีโอนสทิธเิรยีกร้อง - ด าเนินการโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัช าระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้ามาที่

บรษิัทฯ โดยบรษิัทฯจะมหีนังสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัช าระค่าเช่าไปที่ ลูกหนี้ของลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนขนาดใหญ่โดยด าเนินการโอนสิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งบริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายขายและ
การตลาดน าเอกสารโอนสทิธไิปให้ลูกหนี้ลงนามรบัทราบ  ถึงแม้ลูกหนี้ของลูกค้าจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าให้แก่บรษิัทฯ โดยตรง 
อย่างไรกต็าม ณ วนัท าสญัญา ลูกคา้จะต้องมอบเชค็ลงวนัที่ล่วงหน้าไวใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ตามงวดทีต่้องช าระ หากลูกหนี้ของลูกค้า
ไม่ช าระค่าเช่าตามเวลาทีก่ าหนด บรษิทัฯ จะน าเชค็ทีลู่กคา้มอบไวใ้หช้ าระค่าเช่าใหแ้ก่บรษิทัฯแทน และภายหลงัหากลูกหนี้ของ
ลูกคา้ไดม้กีารจ่ายช าระเงนิเขา้มาบรษิทัฯ จะคนืเงนิจากการรบัโอนสทิธิด์งักล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ทนัท ี

 กรณีไม่โอนสทิธเิรยีกร้อง - รบัช าระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกีารโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบั
ช าระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกคา้โดยลูกคา้จะท าการมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้ห ้ณ วนัท าสญัญา ซึง่เชค็จะต้องลงวนัทีล่่วงหน้า
ตามวนัครบก าหนดช าระในสญัญา 

2.1.2 ธรุกิจการให้สินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) 
บรษิัทฯ ให้บรกิารสนิเชื่อสญัญาเช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการซือ้ทรพัย์สนิประเภทคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ 

อุปกรณ์ไอท ีเครื่องใชไ้ฟฟ้า รวมไปถงึอุปกรณ์การเรยีนการสอนต่างๆ ทีม่สีญัญาเช่ากบัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 
หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบรษิทัฯ จะซือ้ทรพัยส์นิจากลูกคา้ แลว้น ามาใหลู้กคา้เช่าต่อ  (ในบางกรณีอาจท าการจดัหา
ทรพัย์สนิจากผูจ้ าหน่าย (Supplier) ตามความต้องการของลูกคา้ แล้วน ามาใหลู้กค้าเช่าต่อ) โดยกรรมสทิธิข์องทรพัยส์นิใหเ้ช่า
ซือ้จะเป็นของบรษิทัฯ และเมื่อช าระเงนิค่างวดครบก าหนดสญัญาเช่าซือ้แลว้ ลูกคา้หรอืผูเ้ช่าซือ้จะไดก้รรมสทิธิใ์นสนิทรพัยน์ัน้ๆ 
โดยบรษิทัฯ จะใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ในอตัรารอ้ยละ 70 - 100 ของมูลค่าสนิคา้และคดิดอกเบีย้ในอตัราคงที ่ สญัญาเช่าซือ้ทีบ่รษิทัฯ 
ให้บรกิารกบัลูกค้าจะมอีายุไม่เกนิ 3 ปี รูปแบบในการท าสญัญาเช่าซื้อจะเป็นในลกัษณะเดยีวกบัการท าสญัญาเช่าทางการเงนิ
ดงันี้ 

 กรณีโอนสทิธเิรยีกรอ้ง – ให้ลูกค้าโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัช าระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้ามาที่บรษิทัฯ 
โดยบรษิทัฯ จะแจง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัช าระค่าเช่าโดยตรงไปทีลู่กหนี้ของลูกคา้ทีเ่ป็นส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่และ ณ วนัท าสญัญา ลูกคา้จะต้องมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ตามงวดทีต่้องช าระ 

 กรณีไม่โอนสทิธเิรยีกรอ้ง - รบัช าระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกีารโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัช าระ
ค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกคา้ โดยลูกคา้จะท าการมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้ห ้ณ วนัท าสญัญา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลกูค้า 

3. แจง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งแก่ลกูหนี้ 
(กรณีมกีารโอนสทิธ)ิ 

1. แจง้การขอท าสญัญา 

2. ท าเอกสารสญัญาเช่าให้ลกูคา้ลงนาม
และบรษิทัฯใหส้นิเชือ่แก่ลกูคา้โดย
ปกตใินอตัรารอ้ยละ 70-100 ของ

มลูค่าสนิคา้ 

ลกูหน้ีของลกูค้า 

กรณีโอนสิทธิ 
ลกูหนี้ช าระค่าเช่าแก่บรษิทัฯ 

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ 
ลกูหนี้จะช าระค่าเช่าแก่ลกูคา้โดยตรง 

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ 
บรษิทัฯ จะน าเชค็ทีล่กูคา้ท าไว้ 
ณ วนัท าสญัญาเชา้บญัชบีรษิทัฯ 
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ขัน้ตอนการให้สินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินและสินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ 
1) ลูกคา้แจง้ความประสงคท์ าสญัญาเช่าทางการเงนิ/เช่าซือ้ บรษิทัฯ จะท าการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้จากเอกสาร

ประกอบการพจิารณา เช่น หนังสอืรบัรองบรษิทัจดทะเบยีน รายการเคลื่อนไหวทางบญัชกีบัสถาบนัการเงนิ (Bank Statement)  
งบการเงนิ และสญัญาเช่าระหว่างลูกคา้กบัลูกหนี้ของลูกคา้ เป็นต้น และท าเอกสารน าเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 

2) เมื่อผูบ้รหิารอนุมตัิการให้สนิเชื่อ บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมสญัญาและชุดเอกสารน าไปให้ลูกคา้ลงนามและรบัเช็คจาก
ลูกคา้ ณ วนัทีเ่ซน็สญัญา  

3) กรณีมกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิบรษิทัฯ จะมหีนังสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิแจ้งไป
ยงัลูกหนี้และใหลู้กหนี้ลงนามรบัทราบในหนังสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิดงักล่าว 

4) ณ วนัครบก าหนดช าระค่างวด 
 กรณีมีการโอนสิทธิ – ลูกหนี้จะช าระค่าเช่ามายงับรษิัทฯ โดยตรงตามเงื่อนไขของการโอนสทิธโิดย

ปกติเงนิค่าเช่าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายจะมมีูลค่าสูงกว่าเงนิค่างวดที่ลูกค้าจะต้องช าระคนืใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะท าการคนืเงนิ
ส่วนต่างให้แก่ลูกค้าภายหลงัจากที่ได้หกัช าระค่างวดที่ต้องจ่ายคนืบรษิัทฯ แล้ว (หากลูกหนี้ไม่ช าระค่างวดตามเวลาทีก่ าหนด 
บรษิัทฯ จะน าเช็คช าระหนี้ทีไ่ดร้บั ณ วนัท าสญัญาเขา้เรยีกเกบ็แทน และหากลูกหนี้ได้ช าระเงนิเขา้มาภายหลงั บรษิัทฯ จะคนื
เงนิดงักล่าวใหก้บัลูกคา้ทนัท)ี 

 กรณีไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง – ลูกหนี้จะช าระค่าเช่าแก่ลูกคา้โดยตรง ในขณะทีบ่รษิทัฯ จะน าเช็ค
ช าระหนี้ของลูกคา้เขา้เรยีกเกบ็ตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

5) เมื่อครบก าหนดตามทีร่ะบุในสญัญา ลูกคา้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิจะต้องรบัซือ้ทรพัยส์นิตามมูลค่าซากที่ตกลง
ไว ้ณ วนัท าสญัญา ส่วนลูกคา้ตามสญัญาเช่าซือ้จะไดร้บักรรมสทิธิใ์นทรัพยส์นินัน้ 

ในกรณีที่ลูกค้าส่งมอบสนิคา้ให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนเรยีบรอ้ยแลว้ และ
ลูกคา้รายดงักล่าวต้องการท าสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืสญัญาเช่าซือ้กบับรษิทัฯ ลูกคา้จะต้องท าการขายสนิคา้เพือ่ใหก้รรมสทิธิ ์
ตกเป็นของบรษิทัฯ ก่อน แลว้บรษิทัฯ จงึจะสามารถด าเนินการท าการใหเ้ช่าหรอืเช่าซือ้ตามแบบของสญัญาเช่าทางการเงนิหรอื
สญัญาเช่าซือ้กลบัอกีครัง้ 

ความแตกต่างระหว่างสินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินและสินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ 
ลกัษณะ สญัญาเช่าทางการเงิน สินเช่ือเช่าซ้ือ 

วตัถุประสงคใ์นการเช่า ใชท้รพัยส์นิระยะยาวตลอด หรอื 
เกอืบหมดอายุการใชง้าน 

เพือ่เป็นเจา้ของทรพัยส์นิ 

กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ เป็นของผูใ้หเ้ช่าจนสิน้สุดสญัญา  
เมื่ อ สิ้นสุ ดสัญญาผู้ เ ช่ า ใช้สิทธิในการซื้อ
ทรพัยส์นิ 

เป็นของผูใ้หเ้ช่าซือ้จนกระทัง่ผูเ้ช่าซือ้ 
ไดช้ าระค่างวดและปฏบิตัติามเงื่อนไขครบถ้วน 
กรรมสทิธิจ์งึตกเป็นของผูเ้ช่าซือ้ 

ระยะเวลาการใหส้นิเชือ่ 3 ปีขึน้ไป ไม่เกนิ 3 ปี 
 
2.1.3 ธรุกิจการให้บริการรบัซ้ือหน้ีทางการค้าหรือแฟคตอร่ิง (Factoring) 

  บรษิัทฯ ให้บรกิารรบัซื้อหนี้ทางการค้า โดยเป็นการใหบ้รกิารสนิเชื่อระยะสัน้ เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในธุรกจิ
ส าหรบัผู้ประกอบการ โดยบรษิัทฯ จะรบัซื้อลูกหนี้การค้า โดยไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค ้าประกัน แต่จะโอนสทิธเิรยีกร้องในหนี้
การคา้ของลูกคา้ใหก้บับรษิทัฯ เพือ่เป็นหลกัประกนั โดยเป็นการรบัโอนสทิธแิบบไล่เบีย้ (With Recourse) คอืบรษิทัฯ มสีทิธไิล่
เบีย้จากลูกคา้ได ้กรณีทีเ่กดิหนี้สูญหรอืลูกหนี้ไม่ช าระเงนิตามก าหนดเวลา โดยบรษิทัฯ จะเน้นใหบ้รกิารกบัผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมทีต่้องการเงนิสดไปใชห้มุนเวยีนในกจิการและเป็นธุรกจิทีม่กีารซือ้ขายสนิคา้และบริการทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อน
ในตัวเนื้อหาของหนี้การค้า เช่น เป็นการซื้อมาขายไปในสนิค้าทัว่ๆ ไป หรอืเป็นการให้บรกิารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ไอท ีอุปกรณ์
ส านักงานทัว่ๆ ไป โดยบรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งการรบัซือ้หนี้การคา้ทีม่เีงื่อนไขการส่งมอบ หรอืสนิคา้และบรกิารทีม่คีวามซบัซ้อนที่
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2.  บรษิทัฯ แจง้การโอนสทิธ ิ
การรบัเงนิมาทีล่กูหนี้ 

4.  ลกูหนี้ช าระเงนิแก่บรษิทัฯ โดยส่วนต่าง 
หลงัจากหกัค่าธรรมเนียมต่างๆ แลว้ 
จะคนืใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้หมด 

อาจจะเกดิขอ้โต้เถียงในความสมบูรณ์ของหนี้การค้า เช่น หนี้การค้าที่เกดิจากการพฒันาระบบงานไอท ีหรอืหนี้การค้าในภาค
การก่อสร้าง เป็นต้น โดยบรษิัทฯ จะเน้นการรบัซื้อลูกหนี้การคา้ทีเ่ป็นหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิเป็นหลกัรวมถึงลูกหนี้
การคา้ทีเ่ป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่ซึง่ส่วนใหญ่บรษิทัฯ จะรบัซือ้ลูกหนี้การคา้ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนั โดยบรษิทัฯ จะรบัซือ้ลูกหนี้
การคา้ประมาณรอ้ยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร และเมื่อครบก าหนดช าระเงนิ บรษิทัฯ จะด าเนินการเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนี้
โดยตรง และเมื่อหกัดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะคนืเงนิส่วนต่างใหก้บัลูกคา้ 
  ทัง้นี้ อตัราดอกเบี้ย สดัส่วนการรบัซื้อหนี้ จะขึน้อยู่กบัขนาดของกจิการ ฐานะการเงนิของลูกค้า รวมถงึคุณภาพ
ของลูกหนี้การคา้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการให้สินเช่ือการรบัโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) 
1) ลูกคา้ขออนุมตัวิงเงนิกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบประวตัลูิกคา้จากเอกสารส าคญั เช่น หนังสอื

รบัรองบรษิทัจดทะเบยีน Bank Statement และงบการเงนิ เป็นต้น รวมทัง้ตรวจสอบประวตัลูิกหนี้ และเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 
ภายหลงัเมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิลงนามในสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ ลูกคา้จะน าบญัชลูีกหนี้มาเสนอขายต่อบรษิทัฯ  

2) เมื่อผูบ้รหิารไดพ้จิารณาอนุมตัใิหร้บัซือ้บญัชลูีกหนี้ดงักล่าวแลว้บรษิทัฯ และลูกค้าจะท าการแจง้บอกกล่าวการโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในการช าระเงนิไปยงัลูกหนี้(บรษิัทฯ อาจแจง้การโอนสทิธทิางไปรษณีย ์หรอืใหฝ่้ายขายน าเอกสารไปใหลู้กหนี้ลง
นามรบัทราบการโอนสทิธ ิขึน้อยู่กบัมูลค่าซือ้ขายบญัชลูีกหนี้) ในกรณีทีไ่ม่สามารถโอนสทิธกิารรบัเงนิได ้เนื่องจากขอ้จ ากดัของ
ลูกหนี้บางราย  บรษิัทฯ จะให้ลูกค้ามอบอ านาจการเก็บเงนิให้แก่บรษิัทฯ หรอืใช้บญัชคีวบคุมการรับเงนิ (Escrow Account) 
เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคุมการจ่ายช าระเงนิของลูกหนี้ได้ 

3) เมื่อบริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามยอดที่รับซื้อ ( หลังหักดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ) 

4) เมื่อถงึวนัครบก าหนดช าระเงนิ บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัเก็บหนี้กบัลูกหนี้ จากนัน้บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิส่วนที่เหลอื
ใหก้บัลูกคา้หลงัจากหกัภาระหนี้คงคา้งหรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ แลว้ 

  ธรุกิจการให้บริการเสริมอ่ืนๆ 
 บริษัทฯ  มีบริการเสริมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการของบริษัทฯ ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการ

สนับสนุนสนิเชื่อล่วงหน้า (Pre Finance) โดยลูกค้าที่บรษิัทฯ จะให้บรกิารเสรมิส่วนใหญ่จะต้องเป็นลูกค้าเดมิของบรษิัทฯ ที่มี
ประวตักิารช าระเงนิทีด่ ีเนื่องจากความเสี่ยงในการใหบ้รกิารเสรมิค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่ 

 
2.1.4 การให้สินเช่ือเพ่ือการจดัหาหนังสือค า้ประกนัซอง (Bid Bond) 
บรษิทัฯ เริม่ด าเนินธุรกจิการใหส้นิเชื่อเพือ่การจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) ตัง้แต่ปี 2553 โดยเป็นการ

ให้สนิเชื่อเพื่อการสนับสนุนการออกหนังสอืค ้าประกนัธนาคารหรอืหลกัประกนัซองให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการทีม่คีวามประสงค์

3. บรษิทัฯ รบัซื้อลกูหนี้ ประมาณ 
รอ้ยละ 70-95 ของมลูค่าในสญัญา 

1.  ลกูคา้ขออนุมตัวิงเงนิ และ 
น าบัญชีลูกหนี้แต่ละรายมาเสนอ
ขาย 
 

ลกูค้า ลกูหน้ีของลกูค้า 
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เขา้ร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ จะเป็นการใหส้นิเชื่อตามมูลค่าหลกัประกนัซอง ลูกคา้จะต้องน า
หนังสอืค ้าประกนัธนาคารหรอืหลกัประกนัซองคนืให้แก่บรษิัทฯ ตามวนัเวลาที่ก าหนด โดยบรษิัทฯ จะได้รบัค่าตอบแทนการ
ใหบ้รกิารในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดยบรษิทัฯ ใชว้งเงนิทีม่กีบัธนาคารในการปล่อยสนิเชื่อเพือ่การจดัหาหนังสอืค ้าประกัน
ซอง 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขัน้ตอนการจดัหาหนังสือค า้ประกนัซอง (Bid Bond) 
1) ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขออนุมตัวิงเงนิส าหรบัการออกหลกัประกนัซอง บรษิัทฯ จะท าการตรวจสอบประวตัขิอง

ลูกคา้จากเอกสารประกอบการพจิารณา เช่น ขอ้ก าหนดของผูว้่าจา้ง (Term of Reference) ของหน่วยงานทีลู่กคา้จะเขา้ประมูล
งบการเงนิและBank Statement เป็นต้น และเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 

2) เมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะท าเรื่องขอเพิม่Approve list ต่อธนาคารทีบ่รษิทัฯ มวีงเงนิ 
3) เมื่อธนาคารอนุมตัเิพิม่ Approve list บรษิทัฯ จะด าเนินการ เพือ่ใหธ้นาคารออกหนังสอืค ้าประกนัซองให้ 
4) ลูกค้าช าระค่าธรรมเนียมและบรษิัทฯ ส่งมอบหลกัประกนัซองให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รบัช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วน 

เมื่อครบก าหนด ลูกคา้จะน าหลกัประกนัซองมาคนืแก่บรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะน าหลกัประกนัซองคนืแก่ธนาคาร หากลูกคา้ไม่คนื
หลกัประกนัซองแก่บรษิทัฯ ภายในเวลาทีก่ าหนดจะต้องช าระค่าปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ 
 

2.1.5 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance) 
 บรษิัทฯ ให้บรกิารสนิเชื่อแก่ลูกค้าทีต่้องการเงนิทุนในการจดัหาสนิคา้เพื่อท าการส่งมอบใหก้บัหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยลูกค้าจะต้องมสีญัญาในการส่งมอบสนิคา้และบรกิารระหว่างลูกคา้
และลูกหนี้การคา้ใหบ้รษิทัฯ เพือ่ประกอบการพจิารณาเนื่องจากการใหบ้รกิารสนิเชื่อเพือ่สนับสนุนโครงการเพือ่ใหลู้กคา้สามารถ
จดัหาสนิคา้มาส่งมอบได ้ ถอืว่ามคีวามเสีย่งสูงจงึท าใหลู้กคา้เกอืบทัง้หมดในส่วนของสนิเชื่อเพือ่สนับสนุนโครงการจะเป็นลูกค้า
ทีม่กีารตดิต่อธุรกจิกบับรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมปีระวตักิารช าระเงนิที่ด ี เพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าว รวมทัง้จะต้องโอนสทิธิ
เรยีกร้องในการช าระเงนิของลูกหนี้ใหก้บับรษิัทฯ เมื่อลูกค้าได้ท าการส่งมอบสนิค้าให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรบัมอบงานแลว้
ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพื่อน าเงินที่ได้จากสินเชื่อดังกล่าวมาช าระคืนเงินกู้       
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงานล่าช้าท าให้ลูกค้าไม่สามารถน าใบตรวจรับมอบงานมาเปลี่ยนเป็น
สนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกร้องเพื่อน าเงนิมาช าระคนืบรษิัทฯ ได้ภายในเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระดอกเบี้ยและค่าปรบัให้แก่
บรษิทัฯ   

2.  ท าเรือ่งขอเพิม่ Approve lists 

1. ลกูคา้ขออนุมตัวิงเงนิ 

4.  ลกูคา้ช าระค่าธรรมเนียม และ 
บรษิทัฯส่งมอบหลกัประกนัซอง 

3.  ธนาคารเพิม่ Approve lists  
อนุมตักิารออกหลกัประกนัซอง 

ลูกค้า ธนาคาร 
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ขัน้ตอนการให้บริการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
1) ลูกค้าแจ้งขอรบับรกิารสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการด้วยการขออนุมตัิวงเงนิกบับรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะท าการ

พจิารณาการใหส้นิเชื่อจากศกัยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้าประกอบกบัพจิารณาสญัญาการรบังานและ
การส่งมอบสนิค้าระหว่างลูกค้าและลูกหนี้เพื่อเป็นการยนืยนัว่าจะมกีารส่งมอบสนิค้าดงักล่าวตามวนัและเวลาที่ก าหนดได้จรงิ 
โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบประวตัิลูกค้าจากเอกสารส าคญั เช่น หนังสอืรบัรองบรษิัทจดทะเบยีน Bank Statement    
งบการเงนิ สญัญาระหว่างลูกคา้และลูกหนี้ เป็นต้น และน าเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณาอนุมตั ิ โดยลูกคา้ทีจ่ะรบับรกิารสนิเชื่อเพื่อ
สนับสนุนโครงการจะต้องเป็นลูกคา้เก่าทีม่ปีระวตักิารตดิต่อดแีละมศีกัยภาพในการด าเนินการและส่งมอบงานได้ 

2) เมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะด าเนินการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากสญัญาดงักล่าว โดยจะมเีอกสารบอก
กล่าวการโอนสทิธไิปยงัลูกหนี้และใหลู้กหนี้ลงนามรบัทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสทิธ ิ

3) บรษิทัฯ จะท าสญัญาเงนิกูแ้ละชุดเอกสารน าไปใหลู้กคา้ลงนามและรบัเชค็สัง่จ่ายลงวนัทีล่่วงหน้า 
4) ลูกคา้ท าการส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกหนี้ และเมื่อลูกหนี้ตรวจรบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้จะออกเอกสารใบตรวจรบัมอบงาน

เพือ่เป็นหลกัฐานประกอบการรบัเงนิตามสญัญา 
5) ลูกค้าน าใบตรวจรบัมอบงานมาเพื่อขอสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกร้องกบับรษิัทฯ และน าเงนิที่ได้รบัจากการที่

บรษิทัฯ รบัซือ้หนี้ทางการคา้ทีม่ใีบตรวจรบัมอบงานดงักล่าวมาท าการช าระหนี้สนิเชื่อเพือ่สนับสนุนโครงการ 
 

2.1.6 ธรุกิจให้บริการจดัหาสินค้า (Trade Finance) 
บรษิัทฯ ให้บรกิารจดัหาสนิค้าเพื่อขายใหแ้ก่ผู้ประกอบการทีข่าดเงนิทุนในการจดัหาสนิค้าเพื่อท าการส่งมอบต่อ

ใหก้บัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่โดยบรษิทัฯ จะเขา้ไปด าเนินการจดัหาสนิคา้ตาม
ความต้องการของลูกค้าจากผู้จ าหน่ายสนิค้า (Supplier) และน าไปขายต่อให้แก่ลูกค้าด้วยการคดิส่วนต่างจากราคาต้นทุนกบั
ราคาขาย  เมื่อจดัหาสนิคา้ตามความต้องการของลูกค้าเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัฯ จะมอบหมายให ้Supplier ส่งมอบสนิคา้ดงักล่าว
ไปยงัลูกหนี้โดยตรงตามวนัและเวลาที่ก าหนดไว ้ซึ่งบรษิัทฯ จะเป็นผู้ไปตรวจเช็คสนิค้าพร้อมกบัลูกค้าและลูกหนี้ ณ สถานทีท่ี่
จดัส่ง เนื่องจากการใหบ้รกิารจดัหาสนิคา้เพือ่ใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้มาส่งมอบไดถ้อืว่ามคีวามเสีย่งสูง จงึท าใหลู้กคา้เกอืบ
ทัง้หมดจะเป็นลูกค้าที่มกีารติดต่อธุรกจิกบับรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ และมปีระวตัิการช าระเงนิที่ด ี เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว  
รวมทัง้จะต้องโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการช าระเงนิของลูกหนี้ใหก้บับรษิทัฯ หรอืท าหนังสอืมอบอ านาจให้บรษิทัฯ เป็นผูร้บัเงนิจาก
ลูกหนี้โดยตรง ซึง่โดยส่วนใหญ่หลงัจากบรษิทัฯ จดัหาสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ และลูกคา้ไดท้ าการส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกหนี้และได้
ใบตรวจรบัมอบงานแลว้ลูกคา้จะมาขอสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าทางการเงนิ หรอืสญัญาเช่าซือ้
กบับรษิัทฯ เพื่อน าเงนิที่ได้จากสนิเชื่อดงักล่าวมาช าระคนืค่าสนิค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ของลูกค้าตรวจรบัมอบงาน
ล่าช้าท าให้ลูกค้าไม่สามารถน าใบตรวจรบัมอบงานมาเปลี่ยนเป็นสนิเชื่ออื่นๆ เพื่อน าเงนิมาช าระคนืบรษิัทฯ ได้ภายในเวลาที่
ก าหนดจะต้องช าระดอกเบีย้และค่าปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ 

3. ลกูคา้ส่งเอกสาร และเชค็ลงวนัที ่
ล่วงหน้าใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัฯ 
ใหเ้งนิกูก้บัทางลกูค้า 

4.  ลกูคา้ส่งมอบงาน และรบัเอกสาร 
ตรวจรบัมอบงานจากลกูหนี้ 

2.  แจง้การโอนสทิธ ิ
การรบัเงนิมาทีล่กูหนี้  

1. ลกูคา้ขออนุมตัวิงเงนิ 
5.  ลกูคา้น าใบตรวจรบัมอบงาน 
เพือ่เปลีย่นเงือ่นไขเป็นสนิเชือ่การรบั 
โอนสทิธเิรยีกรอ้งเพือ่ช าระหนี้ 

ลกูค้า ลกูหน้ีของ
ลกูค้า 
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4. ส่งมอบสนิคา้ใหล้กูหนี้โดยตรงตาม 
วนัและเวลาทีก่ าหนด โดยบรษิทัฯ  
ลกูคา้และลกูหนี้ของลกูคา้จะท าการ 
ตรวจรบัสนิคา้พรอ้มกนั 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขัน้ตอนการให้บริการการจดัหาสินค้า 
1) ลูกคา้แจง้ขอรบับรกิารการจดัหาสนิคา้ ดว้ยการขออนุมตัวิงเงนิเครดติกบับรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะท าการพจิารณา

จากศักยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้า ประกอบกับพจิารณาสญัญาการรับงานและการส่งมอบสนิค้า
ระหว่างลูกค้าและลูกหนี้เพื่อเป็นการยนืยนัว่าจะมกีารส่งมอบสนิค้าดงักล่าวตามวนัและเวลาที่ก าหนดได้จรงิ โดยบรษิัทฯ จะ
ด าเนินการตรวจสอบประวตัลูิกคา้จากเอกสารส าคญั เช่น หนังสอืรบัรองบรษิทัจดทะเบยีน Bank Statement และงบการเงนิ เป็น
ต้น และน าเสนอให้ผู้บรหิารพจิารณาโดยลูกค้าที่จะรบับรกิารสนิเชื่อจดัหาสนิค้า ส่วนใหญ่จะต้องเป็นลูกค้าเก่าที่มปีระวตัิการ
ตดิต่อดแีละมศีกัยภาพในการด าเนินการและส่งมอบงานได้ 

2) เมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะด าเนินการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากสญัญาดงักล่าว โดยจะมเีอกสารบอก
กล่าวการโอนสทิธไิปยงัลูกหนี้และใหลู้กหนี้ลงนามรบัทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสทิธิ 

3) บรษิัทฯ จดัหาสนิค้าจากผู้ขายสนิค้า (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ประเภทและ
ลกัษณะของสนิคา้จะถูกระบุอยู่ในสญัญาระหว่างลูกคา้และลูกหนี้เรยีบรอ้ยแลว้ 

4) Supplier ท าการส่งมอบสินค้าตามวนัและเวลาที่ก าหนดไปให้แก่ลูกหนี้การค้าของลูกค้าโดยตรง  โดยบริษัทฯ 
ลูกคา้และลูกหนี้ของลูกคา้จะท าการตรวจรบัสนิคา้พรอ้มกนั 

5) เมื่อลูกหนี้ตรวจรบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้จะออกเอกสารใบตรวจรบัมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้เพือ่เป็นหลกัฐานประกอบการ
รบัเงนิตามสญัญา 

6) ลูกค้าน าใบตรวจรบัมอบงานมาเพื่อขอสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อสัญญาเช่าทางการเงนิ หรอืสญัญา
เช่าซือ้กบับรษิทัฯ และน าเงนิทีไ่ดจ้ากการทีบ่รษิทัฯ รบัซือ้หนี้ทางการคา้ทีม่ใีบตรวจรบัมอบงาน หรอืการไดร้บัสนิเชื่อสญัญาเช่า
ทางการเงนิ หรอืสญัญาเช่าซือ้จากบรษิทัฯ แลว้แต่กรณีมาท าการช าระหนี้ค่าสนิคา้ 

 
 
 
 
 
 

5. ลกูคา้รบัเอกสาร 
ตรวจรบัมอบงานจากลกูหนี้ 

2.แจ้งการโอนสทิธิการ
รบัเงนิมาทีล่กูหนี้  

 

1. ลกูคา้ขออนุมตัวิงเงนิ 

 

3. จดัหาสนิคา้ตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

6. ลกูคา้น าใบตรวจรบัมอบงานเพือ่ 
เปลีย่นเงือ่นไขเป็นสนิเชือ่การรบัโอน 
สทิธเิรยีกรอ้งสญัญาเช่าทางการเงนิ  
หรอืสญัญาเช่าซื้อเพือ่ช าระค่าสนิคา้ 

ลกูค้า ผู้จ าหน่ายสินค้า 

ลกูหน้ีของลกูค้า 
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2.1.7 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือเปิด Letter of Credit (L/C) 
ให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อออกเอกสารเพื่อยนืยนัการช าระเงนิในการซื้อขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ช าระให้แทน เพื่อ

แสดงเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิ ผูข้ายสนิคา้ไดร้บัเงนิเมื่อส่งมอบสนิคา้ และผูซ้ือ้สนิคา้จะไดร้บัสนิคา้เมื่อจ่ายเงนิค่าสนิคา้ 
 

ขัน้ตอนการให้บริการสินเช่ือเพ่ือเปิด L/C (Letter of Credit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.8 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า (Supplier Finance) 
ให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อยกระดบั Supply Chain ให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยให้สนิเชื่อเตมิทุนหมุนเวยีนแก่ Supplier 

ของบรษิัทที่เขา้ร่วมโครงการ ให้สามารถน าบลิมาเบกิเงนิสดกบัทางบรษิัทฯ ได้ทนัท ีโดยไม่ต้องรอใหค้รบเครดติเทอม ท าให้ 
Supplier มทีุนหมุนเวยีน เพิม่ก าลงัการผลติ หรอืส่งงานไดตรงเวลามากขึน้ และยงัท าใหบ้รษิทัสามารถขยายระยะเวลาการช าระ
เงนิ (Credit Term) แก่ Supplier อย่างไรก้งัวล 
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ขัน้ตอนการให้บริการสินเช่ือเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า 
1) บรษิทัทีเ่ขา้ร่วมโครงการส่ง PO สัง่ซือ้สนิคา้ 
2) Supplier ส่งสนิคา้ใหก้บับรษิทั 
3) Supplier ส่งเอกสารวางบลิ (Invoice) ใหก้บับรษิทั  
4)   Supplier น าบลิมาเบกิเงนิกบั LIT 
5)   LIT ใหช้ าระเงนิค่าสนิคา้ล่วงหน้าให ้Supplier เต็มจ านวนโดยหกัค่าธรรมเนียม 
6)   เมื่อครบก าหนด บรษิทัทีร่่วมโครงการจะจ่ายเงนิค่าสนิคา้ให ้LIT 

 
กระบวนการพิจารณาสินเช่ือ  บรษิทัฯ มกีระบวนการพจิารณาสนิเชื่อดงันี้  

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 

น าเสนอขอ้มูลเขา้ทีป่ระชุมฝ่าย
บรหิารของบรษิทัฯ เพือ่พจิารณา

เบือ้งต้น 

กรณีทีต่้องขอเอกสาร 
หรอืขอ้มูลอื่นเพิม่เตมิ 

กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
และเอกสารครบถ้วน 

ฝ่ายควบคุมสนิเชื่อตรวจสอบเอกสารและขอ้มูลต่างๆ พรอ้มจดัท าใบค าขอเสนออนุมตัวิงเงนิ
เพือ่เสนอต่อผูม้อี านาจอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อแต่ละประเภท 

แจง้ผลการอนุมตัวิงเงนิ
ด าเนินการเรื่องสญัญา 

เบกิจ่ายเงนิตามเงื่อนไข 

วเิคราะหส์นิเชือ่ โดย บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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  โดยแนวทางในการพจิารณาสนิเชื่อของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 
1) การพจิารณาเบือ้งต้น เจา้หน้าทีฝ่่ายขายเป็นผูต้ดิต่อรวบรวมขอ้มูล รวบรวมเอกสารของลูกคา้เสนอต่อบรษิัท 

ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) 
2) บรษิัท ลทิ เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ท าการวเิคราะหส์นิเชื่อ โดยท าการวเิคราะห์ความสามารถในการก่อ

หนี้ของลูกคา้และลูกหนี้ ลกัษณะโครงการ ความสามารถในการส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารของลูกคา้ ตลอดจนประเมนิกระบวนการ
ในการรบัช าระหนี้ของลูกหนี้ ทัง้นี้เพือ่พสิูจน์สถานะแห่งหนี้ว่ามคีวามน่าเชื่อถอืเพยีงใด และโอกาสในการได้รบัเงนิโดยตรงจาก
ลูกหนี้เป็นส าคญั 

3) การตรวจสอบขอ้มูลและการวเิคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่วเิคราะห์สนิเชื่อ บรษิัท ลทิ เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ 
จ ากดั จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลของลูกค้า เช่น ทะเบยีนการค้าธุรกจิ ขอ้มูลทางการเงนิ งบการเงนิ การเดนิบญัชธีนาคาร 
เป็นต้น จากแหล่งขอ้มูลทัง้ภายนอก และภายในบรษิทั อาทเิช่น กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กรมสรรพากร บมจ.บสิซเินสออนไลน์ 
ธนาคารพาณิชยต่์างๆ เป็นต้น รวมทัง้ตรวจสอบขอ้มูลของลูกหนี้การคา้ พรอ้มทัง้จดัท าใบค าขออนุมตัสินิเชื่อ (Credit Approval) 
โดยใช ้“นโยบายการใหส้นิเชื่อแต่ละประเภท”  มาเป็นแนวทางในการขออนุมตัสินิเชื่อแต่ละประเภท  เพือ่น าเสนอขออนุมตัสินิเชื่อต่อ
ผูม้อี านาจอนุมตัต่ิอไป  โดยบรษิทัฯ จะมกีารอนุมตัสินิเชื่อแต่ละผลติภณัฑแ์ยกจากกนัตามนโยบายของแต่ละผลติภณัฑ์ 

4) บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั และเจา้หน้าฝ่ายขาย น าเสนอขอ้มูลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการสนิเชื่อ
เพือ่ร่วมหาแนวทางหรอืความเป็นไปไดใ้นการให้สนิเชื่อ ซึง่ในทีป่ระชุมจะประกอบไปดว้ย 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร 
- เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ของบรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  ในการประชุมนี้จะยงัไม่พจิารณาเพือ่อนุมตัสินิเชื่อ แต่เป็นการประชุมเพือ่ใหแ้นวทาง ตลอดจนขอ้จ ากดัต่างๆ และ
ความเป็นไปไดท้ีลู่กคา้จะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อ ซึง่ในขัน้ตอนนี้ฝ่ายขายของบรษิทัฯจะตดิต่อแจง้ใหลู้กคา้ทราบผลการ
พจิารณาเบื้องต้น เพื่อท าความเขา้ใจกบัลูกค้าให้ทราบถึงแนวทาง ตลอดจนขอ้จ ากดัต่างๆ และความเป็นไปได้ หากมคีวาม
จ าเป็นที่ต้องมปีรบัเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ลูกค้าจะได้ทราบก่อนที่จะให้ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไปโดยจะพจิารณาถึงประเด็น
หลกัๆ 5 ขอ้ คอื 

(1) ลูกหนี้ของลูกคา้จะต้องเป็นภาคราชการหรอืภาคเอกชนขนาดใหญ่ 
(2) สามารถโอนสทิธกิารรบัเงนิได้ หากไม่ได้ สามารถที่จะมอบอ านาจการรบัช าระเงนิหรอืใช้บัญชคีวบคุม

เพือ่ทีจ่ะควบคุมการช าระเงนิได ้
(3) ลูกคา้เป็นผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิอยู่ในอุตสาหกรรมนัน้ๆ 
(4) ผลติภัณฑ์ที่ลูกค้าจะส่งมอบให้แก่ลูกหนี้ ไม่มคีวามซบัซ้อน และไม่มเีงื่อนไขในการส่งมอบที่ไม่สามารถ

ควบคุมได ้
(5) หากเกดิปัญหาทีลู่กหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได ้ ลูกคา้มคีวามสามารถทีจ่ะช าระคนืบรษิทัฯ ได ้ 

  เมื่อผ่านการอนุมตัิในทีป่ระชุมแลว้ จงึจะเขา้สู่ข ัน้ตอนการขออนุมตัสินิเชื่อ (Credit Approval) เพื่อท าการอนุมตัใิน
ขัน้ตอนต่อๆ ไป  
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 การอนุมติัสินเช่ือ   
บรษิัทฯ ได้ก าหนดอ านาจในการอนุมตัสินิเชื่อ โดยใช้กบัสนิเชื่อทุกประเภททีใ่หบ้รกิาร ได้แก่ สนิเชื่อการรบัโอน

สทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ  สนิเชื่อสญัญาเช่าซือ้ สนิเชื่อเพือ่สนับสนุนโครงการ บรกิารจดัหาสนิคา้สนิเชื่อเพื่อ
การจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง ดงันี้ 

ประเภทสินเชือ / รายการ ผู้อนุมติั วงเงิน (บาท) 
การอนุมตัสินิเชื่อแต่ละประเภท  คณะกรรมการบรษิทั >20,000,000 

กรรมการผูจ้ดัการ กรณีที่ลกูคา้มลีกูหน้ีเป็นภาคเอกชน 
ไมเ่กนิ 20,000,000 บาทต่อลกูคา้ 1 ราย 
กรณีที่ลกูคา้มลีกูหน้ีเป็นภาคราชการ 
ไมเ่กนิ 20,000,000 บาทต่อ 1 สญัญา และรวมกนัทุกสญัญาไมเ่กนิ 
50,000,000 บาท ต่อลกูคา้ 1 ราย 

ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

<= 3,000,000 

การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยรบั รายได้
คา่ธรรมเนียมและบรกิาร และอตัราก าไร
จากการจดัหาสนิคา้ 

คณะกรรมการบรษิทั  

หมายเหต ุ: กรณีการขอสนิเชื่อไมเ่ป็นไปตามนโยบายทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  จะต้องได้รบัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 โดยลูกค้าแต่ละรายของบรษิัทฯ จะมกีารก าหนดวงเงนิรวมในการให้สนิเชื่อทุกประเภท  รวมทัง้มกีารก าหนด
หลกัเกณฑก์ารก ากบัลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) ของลูกคา้แต่ละราย ซึง่รวมถงึลูกคา้ในกลุ่มเดยีวกนัจะสามารถขอ
สนิเชื่อรวมทุกประเภทไดไ้ม่เกนิ 20% จากยอดลูกหนี้คงคา้งทัง้หมดของบรษิทัฯ 
 ในขณะเดยีวกนั บรษิัทฯ ได้มกีารก าหนดวงเงนิลูกหนี้  โดยวงเงนิลูกหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ จะไม่มกีารจ ากดัวงเงนิ เนื่องจากความเสีย่งในการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดค่้อนขา้งต ่า ในขณะทีลู่กหนี้ภาคเอกชน 
จะถูกก าหนดโดยพจิารณาจากฐานะการเงนิ และผลประกอบการของลูกหนี้แต่ละราย 

 การควบคุมและติดตามลูกหน้ี 
  บรษิทัฯ ด าเนินการตดิตามหนี้คา้งช าระตัง้แต่วนัแรกทีลู่กคา้คา้งช าระ ไม่ว่าลูกคา้จะมปัีญหาจากการด าเนิน
ธุรกจิหรอืจากปัจจยัอื่นๆ ทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการผดินัดช าระ ท าใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถรบัช าระหนี้ได ้บรษิทัฯ มหีน่วยงานตดิตาม
ลูกคา้อย่างใกลช้ดิและสม ่าเสมอ บรษิทัฯ ยดึการตดิตามหนี้ทีจ่ะต้องเป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสูงสุด ทัง้นี้คุณภาพ
หนี้ของลูกค้าทุกกลุ่มจะมกีารติดตามอย่างใกล้ชดิ และรายงานผลการติดตามต่อผู้บรหิารเป็นประจ าทุกสปัดาห์ ซึ่งมาต รการ
ตดิตามจะด าเนินการดงันี้ 

1) คา้งช าระไม่เกนิ 3 เดอืน  ฝ่ายปฏบิตักิารและฝ่ายการตลาดตดิตามลูกคา้เพือ่หา
สาเหตุ 
 การล่าชา้ของหนี้การคา้นัน้ พรอ้มเจรจาแกไ้ขหนี้ 
 และรายงานสรุปในทีป่ระชุมผูบ้รหิาร 

2) คา้งช าระเกนิ 3 เดอืน ไม่มคีวามคบืหน้าออกจดหมายทวงถามโดยฝ่ายกฎหมาย
ปฏบิตักิาร 
3) คา้งช าระเกนิ 4 เดอืน ลูกคา้ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่คยเจรจากนัได้ 
  ใหฝ่้ายกฎหมายท าการส่งจดหมายทวงถาม 
4) คา้งช าระเกนิ 6 เดอืน ลูกคา้ไม่ปฏบิตัติามทีต่กลงกนับรษิทัฯ จะส่งเรื่องไปที่ 
  ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ (Outsource) ใหด้ าเนินการ 
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  กบัลูกคา้ต่อไป โดยมฝ่ีายปฏบิตักิารดูแลตดิตามงาน 
  อย่างใกลช้ดิ  
5) กรณีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจน บรษิทัฯ ด าเนินการในแต่ละมาตรการพรอ้มๆ กนัโดย 
  ไม่รอเวลาหรอืขัน้ตอนในแต่ละมาตรการซึง่ต้องด าเนินการ 
  ทุกวธิกีารรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
 

2.2 บริษทั ลิท เซอรวิ์ส แมเนจเม้นท์ จ ากดั (บริษทัย่อย) 
 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
  การใหบ้รกิารขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลสนิเชื่อให้กบัลูกคา้ที่มาขอสนิเชื่อกบับรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
และบุคคลภายนอก โดยได้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ( Information Technology) มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลการ
วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Scoring)  ตลอดจนการบริหารโครงการสินเชื่อ ได้แก่การจัดเตรียมสัญญา การติดตามหนี้  และ
ใหบ้รกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนทางสนิเชื่อ 

 

2.3 การตลาดและภาวะการณ์แข่งขนั 
  กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

2.3.1 การมีผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑเ์สริมท่ีหลากหลายครบวงจร 
บรษิัทฯให้ความส าคญักบั “การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม” จงึพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิให้ครบวงจรการท า

ธุรกจิที่จะท าให้ลูกค้าสามารถแข่งขนัได้โดยลดอุปสรรคด้านจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกจิ  ปัจจุบนับรษิัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์หลักที่ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสญัญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรบัโอนสทิธิ
เรียกร้อง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักเหล่านี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการเสริมต่างๆที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนสนิเชื่อล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซองเพื่อใหลู้กค้าสามารถด าเนินธุรกจิได้
ตัง้แต่เริม่ประมูลงาน รวมทัง้สนิเชื่อเพือ่สนับสนุนโครงการและบรกิารจดัหาสนิคา้ เพือ่ช่วยใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้หลงัจาก
ประมูลงานไดก่้อนทีจ่ะใหบ้รกิารสนิเชื่อทีเ่ป็นผลติภณัฑห์ลกัอื่นๆ ต่อไป 

 
2.3.2 การบริการท่ีครบวงจร รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทฯ มปีระสบการณ์ตรงในสายธุรกจิที่ให้บรกิาร ตลอดจนบรษิัทฯ มกีารจัด

โครงสร้างองค์กรและกระบวนการพจิารณาสนิเชื่อประเภทต่างๆ ให้สัน้และกระชับ ท าให้บรษิัทฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสทิธภิาพซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และ
แข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้  พนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ เป็นผู้มี
ความสามารถทีห่ลากหลายคอืมปีระสบการณ์ทัง้ดา้นควบคุมสนิเชื่อ รวมทัง้ดา้นการขาย ส่งผลท าใหส้ามารถเขา้ใจความต้องการ
ของลูกค้า  รวมทัง้สามารถให้แนวทางเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการพจิารณาสนิเชื่อของบรษิัทฯ เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถ
ประเมนิสถานการณ์ทีจ่ะเขา้แขง่ขนักบัคู่แขง่ได้ 

 
2.3.3 ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกค้า 
พนักงานของบรษิทัฯ มกีารเขา้พบลูกคา้เป็นประจ า เพือ่รบัทราบถงึความต้องการเพิม่เตมิ หรอืปัญหาการใช้

บรกิารของลูกค้า นอกจากนี้ พนักงานขายของบรษิทัฯ สามารถใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัประเภทของบรกิารทีเ่หมาะสม ตลอดจน
ขอ้มูลทีเ่พยีงพอเพือ่ประกอบการตดัสนิใจของลูกคา้ การทีบ่รษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ ย่อมเป็นการสรา้งความไวว้างใจ
ให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการแหล่งเงนิทุน ลูกค้าก็จะกลบัมาใชบ้รกิารทีบ่รษิทัฯ นอกจากนี้ การใกล้ชดิกบัลูกค้าท าใหบ้รษิทัฯ 
เขา้ใจในความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงรบัรู้ถึงความต้องการใหม่ๆที่เกดิขึน้ ท าให้บรษิัทฯ สามารถพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ
ออกมาเพือ่ตอบสนองลูกคา้ไดม้ากขึน้ 
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2.3.4 อตัราค่าบริการท่ีชดัเจน 
อตัราค่าบรกิารของบรษิทัฯถูกก าหนดอย่างชดัเจน ไม่มอีตัราค่าบรกิารแฝง ลูกคา้จงึมัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ ไม่มี

การคดิค่าบรกิารในลกัษณะทีเ่ป็นการเอาเปรยีบลูกคา้ ถงึแมว้่าอตัราค่าบรกิารทีบ่รษิทัฯ เรยีกเกบ็จากลูกคา้จะสูงกว่าเมื่อเทยีบ
กบัสถาบนัการเงนิ แต่ส่วนใหญ่ยงัคงต ่ากว่าการใช้บรกิารการเงนินอกระบบหรอืการใช้บรกิารของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงนิด้วยกนั ถึงแม้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิัทฯ และผู้ประกอบการอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงนิจะเป็นกลุ่มเดยีวกันคือ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม แต่บรษิทัฯ จะคดัเลอืกเฉพาะผูป้ระกอบการทีม่ลูีกหนี้ขนาดใหญ่เช่น หน่วยงานราชการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ดงันัน้ ความเสีย่งจงึถูกจ ากดัในระดบัหนึ่ง จงึท าใหส้ามารถลดภาระหนี้สูญทีอ่าจเกิดขึ้น 
และสามารถลดค่าบรกิารลงให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงที่รบัได้ ในขณะที่ผู้ให้บรกิารนอกระบบจะไม่คดักรองลูกค้าจงึตัง้อัตรา
ค่าบริการในระดับสูงเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงเฉลี่ยโดยรวม รวมทัง้บางรายอาจมีการคดิค่าบริการแฝงต่างๆ เช่น การคิด
ค่าบรกิารจดัเก็บหนี้ในอตัราร้อยละของจ านวนเงนิที่จดัเก็บ ในขณะที่บรษิัทฯ คิดค่าบรกิารเป็นอตัราคงที ่ตามจ านวนครัง้หรอื
ระยะทางในการจดัเก็บเนื่องจากอตัราค่าบรกิารของบรษิัทฯ ทีช่ดัเจน ท าใหลู้กคา้สามารถประเมนิต้นทุนการแขง่ขนัของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ลูกค้าสามารถทีจ่ะวางแผนในการด าเนินธุรกจิได้อย่างเหมาะสม ท าให้ลูกค้ามคีวามพอใจในการบรกิาร
ของบรษิทัฯ 

2.3.5 ความยืดหยุ่นในการให้สินเช่ือ 
ปรชัญาการให้บรกิารสนิเชื่อในทุกผลติภณัฑ์การเงนิต่างๆของบรษิทัฯ ไม่ได้ตัง้อยู่บนความจ าเป็นทีต่้องมี

หลักประกันประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เนื่ องจากบริษัทฯ เข้าใจถึงภาระการหาหลักประกันในการขอกู้ยืมเงินของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัหลกัในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและเป็นเหตุผลส าคญัในการขาดโอกาสในการแข่งขนัและเตบิโต 
แต่ทุกผลติภณัฑก์ารเงนิต่างๆของบรษิทัฯจะใหค้วามส าคญักบัผูท้ ีเ่ป็นผูช้ าระหนี้ขัน้ตอนสุดทา้ย และผูค้รอบครองสนิคา้ บรกิาร 
หรือสินทรพัย์ดังนัน้ ถึงแม้ลูกค้าของบริษัทฯ จะไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ จะพจิารณาการให้สนิเชื่อแก่ลูกค้าที่มีลูกหนี้เป็น
หน่วยงานราชการรฐัวสิาหกจิหรอืองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมคีวามสามารถในการช าระหนี้สูงด้วยแนวคดินี้จงึท าให้บรษิทัฯ 
เป็นทางเลอืกทีส่ าคญัส าหรบัลูกคา้ทีป่ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาเงนิทุนเพือ่ประกอบธุรกจิ 

2.3.6 ความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมไอที 
  สนิคา้ไอทเีป็นสนิคา้ทีม่คีวามส าคญัในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคและไดร้บัความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ ในช่วง
เวลาทีผ่่านมา และจากขอ้มูลของศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ อุตสาหกรรมไอทมีแีนวโน้มการเตบิโต
สูงขึน้จากการลงทุนทัง้ของหน่วยงานราชการ และรฐัวสิาหกจิเนื่องจากสนิคา้ไอทนีัน้เป็นสนิคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็และมี
วงจรชวีติของผลติภัณฑท์ี่ค่อนขา้งสัน้และการที่บรษิัทฯ อยู่ในกลุ่มเอสวโีอเอ ซึ่งเป็นผู้น าด้านสนิค้าไอทมีานานมากกว่า 25 ปี 
บริษัทฯ จึงมีความเชี่ยวชาญช านาญในอุตสาหกรรมไอท ีมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสามารถคาดการณ์แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมไอทไีดอ้ย่างแม่นย าท าใหเ้ขา้ใจสภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมไอทแีละเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้เป็นอย่าง
ด ีบรษิทัฯ จงึสามารถทีจ่ะปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไอทไีดอ้ย่างรวดเรว็และด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่จะส่งผลท าใหบ้รษิทัฯ สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.3.7 ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงาน 
  ความรูแ้ละประสบการณ์ของพนักงานทีเ่รารบัจากคนหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนบรษิทัเองไม่ปิดกัน้
ที่จะเรยีนรู้และท าความเขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกจิในแต่ละประเภท ท าให้บรษิัทฯ สามารถขยายการใหบ้รกิารสนิเชื่อไปสู่
อุตสาหกรรมอื่นๆ ได ้ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างไรข้ดีจ ากดั อกีทัง้เพือ่การบรหิารความเสีย่งไปในทุกๆ 
กลุ่มอุตสาหกรรม หากมีอุตสากรรมไหนที่บริษัทพจิารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม บริษัทก็จะไม่พจิารณาเดินหน้าต่อ เช่น 
อุตสาหกรรมการใหส้นิเชื่อรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เป็นต้น 
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 ลกัษณะลูกค้า 
  ลูกค้าของบรษิัทฯ เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มศีกัยภาพในการเติบโต มคีวามสามารถ
และมปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิสามารถผ่อนช าระหนี้ไดต้ามก าหนดแต่ขาดแหล่งเงนิทุนสนับสนุนเนื่องจากมขีอ้จ ากัดใน
การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนจดทะเบยีน หลกัทรพัยค์ ้าประกนั  ปัจจุบนัลูกคา้ของบรษิัทฯ ไม่ไดจ้ ากดั
อยู่เฉพาะเพยีงอุตสาหกรรมไอทเีป็นหลกั จากความรูแ้ละประสบการณ์ของผู้บรหิารและพนักงานท าให้บรษิทัฯ มลูีกคา้ในหลาก 
หลายธุรกจิ เช่น ธุรกจิก่อสร้างและปรบัปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ธุรกจิการให้บรกิารจ้างแรงงาน ธุรกจิขนส่งโลจสิตกิส ์
ตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาล ระบบสื่อสารและโทรคมมนาคม ยุทธภณัฑท์หาร โฆษณาสื่อประชาสมัพนัธ ์เป็นต้น 
 

    ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภาวะอตุสาหกรรม 

  ธุรกจิการใหส้นิเชื่อประเภทสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืลสีซิง่ และ สญัญาเช่าซือ้ 
  ลีสซิ่งและเช่าซื้อ มีความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิเ์ป็นส าคัญ โดยเมื่อครบก าหนดตามสัญญาลีสซิ่ง 
กรรมสทิธิจ์ะตกเป็นของผูใ้ห้บรกิาร (ผูใ้หกู้)้  ในขณะทีเ่ช่าซือ้กรรมสทิธิจ์ะตกเป็นของผูเ้ช่า (ผูกู้)้ โดยลสีซิง่มอีตัราการเตบิโตสูง
มากในระยะหลงั ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนทางภาษจีากภาครฐัใหแ้ก่ผูเ้ช่าที่เป็นนิตบุิคคล  ผู้ให้บรกิารสนิเชื่อส่วนใหญ่จะ
เน้นการให้บริการสินทรัพย์ประเภทรถยนต์ หรือเครื่องจักร ในขณะที่จะไม่ค่อยนิยมให้สินเชื่อ IT เนื่องจากข้อจ ากัดของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม IT และ
อุตสาหกรรมดงักล่าวยงัคงมคีวามต้องการในภาคการศกึษาของหน่วยงานภาครฐั และรฐัวสิาหกจิซึง่เป็นกลุ่มลูกหนี้หลกัที่บรษิัท
ฯ เน้นการใหบ้รกิาร  ซึง่จะช่วยส่งผลให้บรษิทัฯ สามารถเตบิโตตามอุตสาหกรรมดงักล่าว และในปัจจุบนับรษิทัไม่ไดจ้ ากัดการ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อเฉพาะแค่ภาคไอท ี แต่บรษิทัฯ ไดข้ยายการใหบ้รกิารแก่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆดว้ย 
 

  ธุรกจิการใหส้นิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งหรอืแฟคตอริง่ 
  ส าหรบัธุรกจิแฟคตอริง่นัน้ถงึแมจ้ะมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าสนิเชื่อธุรกจิประเภทอื่นทีไ่ม่ต้องใชห้ลกัประกนัใน
การขอสนิเชื่อ แต่ในปัจจุบนัระบบการใหส้นิเชื่อรูปแบบใหม่ๆ ของสถาบนัการเงนิมกีารอ านวยความสะดวกแก่ผูกู้เ้ป็นอย่างมาก 
ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของช่องทางการระดมทุนทีห่ลากหลายในระยะหลงั ส่งผลใหธุ้รกจิแฟคตอริง่ต้องพฒันาตวัเองจากสภาวะ
การแขง่ขนัทีสู่งขึน้ 
  โดยสถาบนัการเงนิยงัถอืเป็นผูป้ระกอบธุรกจิแฟคตอริง่รายใหญ่ในประเทศไทยทีม่คีวามไดเ้ปรยีบคู่แข่งราย
อื่น โดยเฉพาะด้านต้นทุนทางการเงนิที่ต ่ ากว่า แต่เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงมคีวามล่าช้าในการให้บริการ รวมทัง้มี
ขอ้จ ากดัค่อนขา้งมาก บรษิัทฯ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กจงึสามารถให้บรกิารลูกค้าได้รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพตรงตามความ
ต้องการของลูกคา้มากกว่า อกีทัง้บรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารสนิเชื่อเสรมิอื่นๆ ไดแ้ก่ Bid Bond ซึง่มแีนวโน้มเตบิโตตามการลงทุน
ของภาครฐั และจุดเด่นของบรษิทัฯ ทีส่ าคญัคอื สามารถพจิารณาอนุมตัใิหส้นิเชื่อรวดเรว็กว่า 

ลูกค้าเป้าหมายของบรษิทัฯ เป็นคนละกลุ่มกบัลูกค้าของผู้ใหบ้รกิารที่เป็นสถาบนัการเงนิเนื่องจากลูกคา้
ของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีขอ้จ ากดัในเรื่องทุนจดทะเบยีน และหลกัทรัพย์ค ้า
ประกนั  ท าให้ผู้ประกอบการดงักล่าวไม่ได้รบัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิ  ในขณะเดยีวกนั ความล่าช้าในกระบวนการ
พจิารณาของสถาบันการเงิน รวมทัง้สถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่เน้นลูกหนี้ที่เป็นภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
ระยะเวลาของงาน หรอืระยะเวลาการช าระเงนิก าหนดได้ไม่ชดัเจน เหมอืนบรษิัทเอกชนขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ประกอบการกลุ่ม
ดงักล่าวหนัมาใชบ้รกิารของผู้ให้สนิเชื่อทีไ่ม่ได้เป็นสถาบนัการเงนิ อกีทัง้ธนาคารพาณิชยย์งัมขีอ้จ ากดัในการให้สนิเชื่อภายใต้
การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลท าให้คู่แข่งส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นผู้ประกอบการผู้ให้สนิเชื่อทีไ่ม่ได้เป็น
สถาบนัการเงนิ ซึง่แต่ละรายจะมบีรกิารสนิเชื่อทีแ่ตกต่างกนั โดยบรษิทัฯจะเน้นลูกคา้ทีม่ลูีกหนี้การคา้เป็นหน่วยงานรฐับาล และ
รฐัวสิาหกจิเป็นส่วนใหญ่  และใหบ้รกิารสนิเชื่อในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในขณะทีผู่ป้ระกอบการรายอื่นจะจะเน้นลูกคา้ที่มีลูกหนี้
การคา้เป็นบรษิทัเอกชน และมฐีานลูกคา้ทีป่ระกอบธุรกจิดา้นอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ท าใหก้ารแขง่ขนัในธุรกจิสนิเชื่อ
ของบรษิทัฯ ไม่สูงมาก 
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ธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชื่อกูย้มืเงนิ 
การให้บรกิารสนิเชื่อกู้ยมืเงนิ เป็นการให้สนิเชื่อประเภท Pre Finance เพื่อสนับสนุน SMEs ให้มเีงนิทุน

ส าหรบัด าเนินโครงการ โดยมคู่ีสญัญาเป็นหน่วยงานราชการ หรอืเอกชนขนาดใหญ่  ซึ่งบรษิัทฯ จะท าการคดัเลอืกลูกค้าที่มี
ประวตัิดจีากการให้สนิเชื่อประเภทแฟคเตอริง่ และพจิารณาให้สนิเชื่อกู้ยมืเงนิเพื่อน าไปด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นสนิเชื่อต้นน ้า 
โดยบรษิทัฯ จะไดผ้ลประโยชน์จากการทีจ่ะไดใ้หบ้รกิารสนิเชื่อแฟคเตอริง่ต่อไป เนื่องจากลูกคา้ไดท้ าการโอนสทิธเิรยีกรอ้งมาให้
บรษิทัฯ แลว้ ลูกคา้จะไม่สามารถน าสญัญาดงักล่าวไปขอสนิเชื่อแฟคเตอริง่กบัสถาบนัการเงนิอื่นได้ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
เน่ืองจากลกัษณะการใหส้นิเชื่อของบรษิทัฯ เป็นการใหส้นิเชื่อที่ไมม่หีลกัประกนั ในกรณีที่เป็นสนิเชื่อสญัญาเช่าทาง

การเงนิและสญัญาเช่าซือ้ ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อจะเกดิจากทัง้คุณภาพของลูกหน้ีการคา้ และคุณภาพของลูกคา้ รวมถงึคุณภาพ
ของสนิคา้และบรกิารที่ลูกคา้สง่มอบใหก้บัลูกหน้ีการคา้ ส าหรบัสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อจะเกิดจาก
คณุภาพของลูกหน้ีเป็นสว่นส าคญั ในขณะทีส่นิเชื่อเพื่อการจดัหาหนงัสอืค ้าประกนัซอง สนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ และบรกิาร
จดัหาสนิค้า ความเสี่ยงด้านสนิเชื่อจะเกิดจากคุณภาพของลูกค้าเป็นส าคญั โดยลกัษณะการให้สนิเชื่อของบรษิทัฯ จะไม่เน้น
ความส าคญัของหลกัประกนั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะมีการท าธุรกรรมกบัทางลูกหน้ีการค้าในส่วนที่เป็นภาคราชการ ภาค
รฐัวสิาหกจิ ซึง่มกีารจดัท าโอนสทิธริบัเงนิเป็นสว่นใหญ่ จงึถอืเป็นการช่วยลดความเสีย่งลงในระดบัเบือ้งตน้แลว้ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการด้านสนิเชื่อ ด้วยการตัง้เกณฑ์และก าหนดขัน้ตอนในการตรวจสอบทัง้
ลูกคา้และลูกหน้ีการคา้อย่างรดักุมก่อนการอนุมตัสินิเชื่อในแต่ละประเภท ดว้ยมาตรการดงักล่าว บรษิทัฯ จงึเชื่อมัน่ในคุณภาพ
ของลูกคา้ ลูกหน้ีการคา้ รวมทัง้คุณภาพของสนิค้าและบรกิารที่จะส่งมอบให้กบัลูกหน้ีการคา้ โดยที่ผ่านมาในปี 2559 ปี 2560 
และปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่เผื่อหน้ีสญูจ านวน 51.83 ลา้นบาท 110.29 ลา้นบาท และ 158.91 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 2.73 รอ้ยละ 4.92 และรอ้ยละ 6.24 ตามล าดบั ของยอดลูกหน้ีคงคา้งของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2559  ปี 2560 และ 
ปี 2561 ตามล าดบั 

 
3.2 ความเส่ียงด้านความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
ดอกเบี้ยเงนิกู้เป็นต้นทุนหลกัของบรษิทัฯ ซึ่งแปรผนัตามภาวะอตัราดอกเบี้ยในตลาด และมผีลต่อการก าหนดอตัรา

ดอกเบีย้ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ ซึง่การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้อาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
บรษิทัฯ จงึมนีโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย เน่ืองจากต้นทุนของ

บรษิทัฯ สว่นใหญ่เกดิจากการกูย้มืระยะสัน้ ดงันัน้ในสว่นทีเ่ป็นสนิเชื่อระยะสัน้ไม่วา่จะเป็นสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อ
เพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง สนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ และบรกิารจดัหาสนิคา้ บรษิทัฯ จะสามารถปรบัอตัราดอกเบี้ย
หรอืค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงนิที่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรบัสนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสญัญาเช่าซื้อ 
บรษิทัฯคดิอตัราดอกเบีย้กบัลูกคา้เป็นอตัราดอกเบีย้คงที ่อยา่งไรกต็าม สว่นต่างระหว่างต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ กบัอตัรา
ดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลูกคา้ จะมกีารบวกเพิม่เพื่อใหเ้พยีงพอกบัความเสีย่งดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเกดิขึน้   

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้บริหารจดัการในการหาแหล่งเงินทุนที่มีระยะเวลาสอดคล้องกบัสินเชื่อแต่ละประเภท 
(Matching Source) เพื่อลดความเสีย่งในดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อกีแนวทางหน่ึงดว้ย 

 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีถาบนัการเงนิที่ให้การสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมวีงเงนิรวม

ทัง้สิน้ 1,210.00 ล้านบาท    ทัง้น้ีวงเงนิส่วนใหญ่เป็นวงเงนิระยะสัน้เป็นจ านวน 585.00 ล้านบาท ประกอบดว้ยวงเงนิเบิกเกิน
บญัชี และตัว๋สญัญาใช้เงนิ (P/N)  ซึ่งอาจมคีวามเสี่ยงในการถูกเรยีกให้ช าระคนืเงนิก่อนก าหนดระยะเวลา หรอื กรณีสถาบนั
การเงนิไมต่่ออายสุญัญาตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารสภาพคล่องเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวโดยพยายามจดัสรรแหล่งใช้ไป 
(Use of Fund) ของเงนิทุนใหส้อดคล้องกบัแหล่งไดม้าของเงนิทุน (Source of Fund) รวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการใช้
เครื่องมอืทางการเงนิใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บรษิทัฯเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่นการขายลดตัว๋แลกเงนิ (Bill 
of Exchange) ใหแ้ก่ผูล้งทุน และการออกหุน้กู้เสนอขายแก่นักลงทุน ซึ่งจะช่วยท าใหบ้รษิทัฯสามารถบรหิารสภาพคล่องไดด้ขีึน้ 
รวมทัง้เพิม่ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนในการปล่อยสนิเชื่อในอนาคต ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มี
สดัส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 3.19 เท่า และ 1.30 เท่าตามล าดบั ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและ
บรษิทัยอ่ย มสีดัสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.42 เท่า   
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3.4 ความเส่ียงด้านการตลาดและการแข่งขนั 
บรษิทัฯ มคีวามเสี่ยงจากการแข่งขนักบัผู้ให้บรกิารสนิเชื่อที่เป็นสถาบนัการเงนิ หรอืผู้ให้สนิเชื่อที่มผีู้ถือหุ้นที่เป็น

สถาบนัการเงนิ อยา่งไรกต็าม ลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ เป็นคนละกลุ่มกบัลูกคา้ของผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเน่ืองจาก
ลูกคา้ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มขีอ้จ ากดัในเรื่องทุนจดทะเบยีนและหลกัทรพัยค์ ้า
ประกนั ท าใหผู้ป้ระกอบการดงักล่าวไม่ได้รบัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิและไม่ได้รบัสนิเชื่อที่ต้องการอย่างทนัเวลา  ใน
ขณะเดยีวกนั ความล่าชา้ในกระบวนการพจิารณาของสถาบนัการเงนิ รวมทัง้สถาบนัการเงนิส่วนใหญ่จะไมเ่น้นลูกหน้ีทีเ่ป็นภาค
ราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ เน่ืองจากระยะเวลาของงานหรอืระยะเวลาการช าระเงนิก าหนดไดไ้ม่ชดัเจนเหมอืนบรษิทัเอกชนขนาด
ใหญ่ ท าใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มดงักล่าวหนัมาใชบ้รกิารของผูใ้หส้นิเชื่อทีไ่มไ่ดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ 

คู่แข่งขนัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จงึเป็นผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ โดยแต่ละผูป้ระกอบการต่างเน้นการ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อในแต่ละประเภทที่แตกต่างกนั ในขณะที่บรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารสนิเชื่อที่ครบวงจรตัง้แต่การสนับสนุนสนิเชื่อ
ล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) เพื่อใหลู้กคา้สามารถด าเนินธุรกจิไดต้ัง้แต่
เริม่ประมูลงาน รวมไปถงึสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) และบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) 
เพื่อช่วยใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้หลงัจากประมูลงานได ้ก่อนทีจ่ะใหบ้รกิารสนิเชื่อที่เป็นผลติภณัฑห์ลกัอื่นๆ (Post-Finance) 
ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสญัญาเช่าทางการเงิน สนิเชื่อสญัญาเช่าซื้อ หรอืสนิเชื่อการรบัโอนสิทธิเรยีกร้องต่อไป และด้วยกลยุทธ์
การตลาดที่ส าคญัของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการบรกิารที่ครบวงจร รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ ความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้ อตัรา
ค่าบรกิารที่ชดัเจน  ความยดืหยุ่นในการใหส้นิเชื่อ รวมทัง้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอท ีซึ่งปัจจุบนัหน่วยงานราชการและ
รฐัวิสาหกิจ รวมทัง้เอกชนขนาดใหญ่มีการลงทุนในการพฒันางานด้านไอทีค่อนข้างมาก ท าให้บริษัทฯ ส ามารถแข่งกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
3.5 ความเส่ียงในการพ่ึงพิงบคุลากร 
ในการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ พนกังานถอืเป็นบุคลากรทีส่ าคญั โดยเฉพาะเจา้หน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดเพราะ

จะเป็นผูท้ีเ่ขา้ถงึและตดิต่อกบัลูกคา้ ซึง่บุคลากรเหล่าน้ี ถอืเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ หากตอ้ง
เสยีบุคลากรเหล่าน้ีไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มมีาตรการในการลดความเสี่ยงจากการ
สูญเสยีบุคลากรดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาและส่งเสรมิบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
เตบิโตไปพรอ้มๆ กบัความส าเรจ็ของบรษิทัฯ มกีารจา่ยคา่ตอบแทนในอตัราตลาดเพื่อจงูใจใหบุ้คลากรดงักล่าวท างานกบับรษิทัฯ 
อยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,200,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงาน
ของบรษิทัฯ พรอ้มกบัการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน (ในราคาเดยีวกนั) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นักงานเป็นเจา้ของบรษิทัฯ ที่
รว่มสรา้งมารวมทัง้จะช่วยเสรมิสรา้งก าลงัใจ และแรงจงูใจใหพ้นกังานท างานอยูก่บับรษิทัฯ ในระยะยาว นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมี
นโยบายในการพฒันาความรูค้วามสามารถในการท างานเป็นทมี เพื่อไม่ให้ยดึตดิกบัตวับุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเสีย่งจากการ
พึง่พงิบุคลากรคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ อย่างไรกต็าม จากอดตีที่ผ่านมาอตัราหมุนเวยีนของบุคลากรในต าแหน่งที่ส าคญัอยู่ใน
ระดบัที่ต ่ามาก ซึ่งสะท้อนถึงความภกัดขีองบุคลากรที่มตี่อองค์กร รวมถึงความเชื่อมัน่ในศกัยภาพขององค์กร  และในปี 2558 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการสะสมหุน้ส าหรบัพนักงานบรษิทัจดทะเบยีน  EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) 
โดยท าสญัญา บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมอีาย ุ3 
ปี ตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2558 – มนีาคม 2561 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อธ ารงรกัษาผูบ้รหิารและพนักงานใหท้ างานอยู่กบับรษิทัใน
ระยะยาว  สง่เสรมิความคดิและความรูส้กึของพนักงานในการเป็นเจา้ของกจิการร่วมกนั เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทาง
ธรุกจิผา่นการสรา้งแรงจงูใจ และเสรมิสรา้งวนิัยในการออมใหก้บัพนักงาน ในระหวา่งทีโ่ครงการยงัไม่หมดอาย ุหากมพีนักงานที่
ยงัไมม่คีณุสมบตัทิีส่ามารถเขา้รว่ม ณ ขณะนัน้ แต่จะมคีุณสมบตัคิรบก่อนสิน้อายุโครงการ กส็ามารถแสดงเจตจ านงเข้าร่วม
ไดใ้นทุกวนัที ่1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงนิน าส่งโครงการน้ี มรีายละเอยีดดงัน้ีคอื พนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน 
Back Office) ที่เขา้ร่วมโครงการในอตัรารอ้ยละ 5 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Front 
Office)ที่เข้าร่วมโครงการในอตัราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และเงินจูงใจ (Incentive) รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาท (หมายเหตุ :  ฐานเงนิเดอืน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชพี        ค่าต าแหน่ง ค่าน ้ามนัและยานพาหนะ 
ตลอดจนรายไดอ้ื่นๆทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะสบทบการจา่ยในอตัราเท่ากบัเงนิน าสง่ของพนักงานตลอดโครงการ 
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และในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัจดัท าโครงการสะสมหุน้ส าหรบัพนักงานบรษิทั EJIP เป็น
โครงการที่ 2  โดยโครงการมอีายุ 3 ปี ตัง้แต่ เมษายน 2561 –   มนีาคม 2564 และไดเ้พิม่อตัราการน าส่งเงนิเขา้ร่วมโครงการ
ของพนักงาน ซึ่งบรษิทัฯ จะหกัเงนิผูท้ี่มสีทิธแิละสมคัรใจเข้าร่วมโครงการในอตัรารอ้ยละ 10 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) 
สูงสุดไม่เกนิ 100,000 บาทต่อเดอืน (หมายเหตุ :  ฐานเงนิเดอืน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าต าแหน่ง ค่าน ้ามนั
และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อื่นๆที่มลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะสบทบการจ่ายในอตัราเท่ากบัเงนิน าส่งของพนักงาน
ตลอดโครงการ 

 
3.6 ความเส่ียงจากอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ณ วนัที่ 14 มถิุนายน 2556 บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) (“เอสวโีอเอ”) ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 86.21 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ และภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนในครัง้น้ี รวมทัง้เอสวโีอเอจะเสนอ
ขายหุน้ที่ตนถอือยู่ต่อประชาชน จ านวน 6,000,000 หุน้ โดยขายหุน้ดงักล่าวพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้ให้กบัประชาชนและใน
ราคาเดยีวกนัสดัส่วนการถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 47 ต่อมาในปี 2559 ไดม้กีารลดสดัสว่นการถอืหุน้ของเอสวโีอ
เอลงเหลอืรอ้ยละ 39.9 และในปี 2560 บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) ไดม้นีโยบายในการลดสดัส่วนการถอืหุน้ลงเหลอืรอ้ยละ 
35.0 และ 30.0 ตามล าดบั ซึ่งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวยงัคงสามารถควบคุมมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุ้นไดใ้นเรื่องที่กฎหมายก าหนด
หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดให้ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีง เน่ืองจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่สามารถใช้เสยีงซึ่งเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ส าหรบัการใช้สทิธใินการคดัคา้นในมตติ่างๆ ได ้
สง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไมอ่าจถ่วงดลุการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ได้ 

อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่มคีวามต้องการให้อสิระแก่บรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ 
เป็นธรุกจิการเงนิ อยา่งชดัเจน ซึง่แตกต่างจากธรุกจิของเอสวโีอเอ ถงึแมว้า่เอสวโีอเอจะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ แต่กต็ระหนักดวี่า
ธรุกจิลกัษณะน้ีตอ้งการความเชีย่วชาญในการบรหิารงาน โดยจะเหน็ไดว้า่ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ใน
ธรุกจิดา้นการเงนิ ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้มาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ท่าน จาก
จ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ซึง่มปีระสบการณ์ธรุกจิดา้นการเงนิหรอืมคีวามรูเ้ฉพาะดา้นทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ตรวจสอบ พจิารณา และกลัน่กรองมใิห้เกดิรายการที่
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการด าเนินงานของบรษิทัฯ  โดยภายหลงั
จากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนแล้วโครงสรา้งการบรหิารทัง้ในระดบักรรมการและผูบ้รหิารจะยงัคงเป็นเช่นเดมิ  

 
3.7 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  
เน่ืองจากเอสวโีอเอ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ณ วนัที่14 มถิุนายน 2556  ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 86.21

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ  และภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนในครัง้น้ี รวมทัง้เอสวโีอเอจะ
เสนอขายหุน้ที่ตนถอือยูต่่อประชาชน จ านวน 6,000,000 หุน้ โดยขายหุน้ดงักล่าวพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนและ
ในราคาเดยีวกนั  สดัส่วนการถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 47  ซึ่งสถาบนัการเงนิที่บรษิทัฯ กู้ยมืเงนิจ านวน 3 แห่ง 
ไดก้ าหนดเงื่อนไขในสญัญากู้ยมืเงนิว่าเอสวโีอเอ จะต้องด ารงสดัส่วนการถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 47   ถงึแมว้่าหุน้ที่เอสวโีอเอ
ถือทัง้หมดจะอยู่ในก าหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นเป็นระยะเวลา 12 เดอืนนับแต่วนัที่หุ้นของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้ของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา  6 เดอืน 
เอสวโีอเอจะสามารถทยอยขายหุน้ไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสัง่หา้มขาย และอกีรอ้ยละ 75 เมื่อครบ 12 
เดอืน ต่อมาในเดอืนมนีาคม 2558 ทางสถาบนัการเงนิทัง้ 3 แหง่ไดพ้จิารณาปรบัลดเงื่อนไขการด ารงสดัส่วนการถอืหุน้ของเอสวี
โอเอลงไปถงึรอ้ยละ 39.5 ดงันัน้ และในปี 2560 สถาบนัการเงนิทัง้ 3 แหง่ไดพ้จิารณาปรบัลดเงื่อนไขการด ารงสดัส่วนการถอืหุน้
ของเอสวโีอเอลงไปที ่35.0 และไดก้ารพจิารณาอนุมตัปิรบัลดลงเหลอื 30.0 ตามนโยบายของเอสวโีอเอ ตามล าดบั บรษิทัฯ จงึมี
ความเสีย่งการผดิเงื่อนไขตามสญัญากู้ยมืเงนิของสถาบนัการเงนิ 3 แหง่  หากเอสวโีอเอจ าหน่ายหุน้ทีต่นถอือยู่ จนมสีดัสว่นการ
ถอืหุน้น้อยกวา่รอ้ยละ 30.0     
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3.8 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

 บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ส าคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการเข้าท าธุรกรรมค ้าประกนัการซื้อสนิค้าเป็น
เงนิตราต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามในสญัญาค ้าประกนัการซือ้สนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศทีม่กีบัลูกคา้ บรษิทัฯ ก าหนดใหลู้กคา้
เป็นผูร้บัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเอง และหากลูกคา้มคีวามประสงคจ์ะท าสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บรษิทัฯ 
กจ็ะด าเนินการเขา้ท าสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารต่อในอตัราเดยีวกบัทีลู่กคา้ตอ้งการ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอื
บรหิารความเสีย่ง 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ไมม่สีญัญาซือ้เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาล่วงหน้า 

3.9 ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู  

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการบริหารจดัการข้อมูลระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้จดัจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการพฒันาซอฟท์แวรส์ าหรบัระบบการจดัการสารสนเทศขึน้ และใหบ้รกิารดูแลระบบฐานขอ้มูลดว้ย อย่างไรกต็ามระบบ
สารสนเทศที่มอียู่ในปัจจุบนัของบรษิทัฯ มคีุณภาพและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลอื่นๆ และระบบ
การสื่อสารขอ้มูลไปยงัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม ตลอดจนมกีารใช้นโยบายการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปเหมาะสมกบัธุรกจิ ซึง่มกีาร
รบัรองไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ และขอ้มลู การป้องกนั
การสูญหาย การเรยีกคนืข้อมูล และมกีารควบคุมการล่วงละเมดิลิขสทิธิ ์การท าซ ้า ดดัแปลง แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรอื
เทคโนโลยสีารสนเทศ การรกัษาขอ้มูลที่เป็นความลบัทัง้ของบรษิทั และลูกคา้ เพื่อใหบ้รษิทัสามาถจดัการระบบสารสนเทศ และ
ขอ้มลูภายในองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหม้คีวามทนัสมยัต่อการเตบิโตในยุคปัจจุบนั 
และเพื่อใหเ้ป็นการเน้นย ้าในดา้นประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในดา้นเทคโนโลยขีองกลุ่มบรษิทัเอสวโีอเอ โดยในปี 2560 - 
2561 บรษิทัฯ ยงัคงด าเนินการพฒันาซอฟท์แวร์ส าหรบัให้สามารถบรกิารลูกค้าได้มปีระสทิธภิาพมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง และ
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร  และสามารถรองรบัการเติบโตของบรษิทัฯ โดย
บรษิทัฯ ได้จดัหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเข้ามารบัผดิชอบดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ และ
โครงสร้างฐานข้อมูล  เพื่อดูแลรบัผดิชอบสารสนเทศของบรษิทัให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น อีกทัง้เพื่อท าหน้าที่จดัท าขอ้มูลที่
เชื่อถอืไดส้ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 
1. ความเสีย่งทีจ่ะเกดิใหม่เป็นความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งทีย่งัไม่เคยปรากฏขึน้หรอืไมเ่คยมปีระสบการณ์ 

ณ เวลาปัจจุบนั แต่ เน่ืองจากในอนาคตมกัจะมกีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลายกรณี อนัอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมอืง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรอืการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบางเหตุการณ์
อาจจะไมส่ามารถประเมนิผลกระทบ หรอือาจจะไม ่สามารถระบุความเสีย่งไดแ้น่นอน เช่น ความเสีย่งจากนาโนเทคโนโลย ีความ
เสีย่งจากการปรบัแต่งทางพนัธกุรรม หรอืความเสีย่งจากการ เปลีย่นแปลงของสภาวะภูมอิากาศ เป็นตน้ 

2.  ความเสีย่งที่จะเกดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อบรษิทั ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(Fintech) การเปลี่ยนผ่านจากยุคปัจจุบนัไปสู่ยุคดิจทิลั (Digital Transformation)  การโจมตีทางอินเทอร์เน็ท (Cyber Attack) 
และการโจรกรรมทางอนิเทอรเ์น็ท 

3. การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ (Aging Society) ปัจจุบนัอายุเฉลี่ยของประชากรมแีนวโน้มสูงขึน้ ซึ่งอาจส่งผลใหบุ้คลากร
ของบรษิทัเมื่อเกษยีณอายุแล้วอาจจะไม่มคีวามสามารถในการใช้ชวีติอยู่ไดอ้ย่างสุขสบาย บรษิทัไดต้ระหนักในขอ้น้ีจงึได้มกีาร
สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานมกีารวางแผนทางการเงนิ สง่เสรมิการออม  
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แนวทางการบริหารความเส่ียง  
- จดัใหม้กีารรวบรวมขอ้มลู รายงานและเหตุการณ์ทีอ่าจกลายเป็นความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ใหมจ่ากแหล่งต่างๆ เช่น 

World Economic Forum, หน่วยงานรฐั, เป็นตน้ เพื่อท าความเขา้ใจและหาวธิกีารในการจ ากดัผลกระทบทีจ่ะมตี่อ
องคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม  

- บรษิทัอยูร่ะหวา่งพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในยคุปัจจบุนัที่
ตอ้งการความรวดเรว็ ถูกตอ้ง และแมน่ย า 

- สง่เสรมิใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการออม เพื่อใหส้ามารถมรีายไดเ้พยีงพอกบัการใชช้วีติภายหลงัจากเกษยีณอายุ 
 

 แผนการด าเนินธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Management) หรือ BCM  

การวางแผนความต่อเน่ืองทางธุรกจิ เป็นการจดัท า roadmap ในการบรหิารธุรกจิใหด้ าเนินไปอย่างต่อเน่ืองโดยไม่หยุดชะงกั ใน
ภาวะทีธ่รุกจิตอ้งประสบกบัสถานการณ์ไมป่กติ ไมว่า่จะเป็นภยัคุกคามจากภายนอกหรอืภายในอนัจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ
การด าเนินธรุกจิ  

1. ปัจจยัดา้นการสูญเสยีบุคคลส าคญัของบรษิทั บรษิทัไดต้ระหนักถงึการเตรยีมให้มผีู้บรหิารรุ่นใหม่ขึ้นมาเมื่อผู้บรหิารรุ่นเก่า
หมดวาระลง โดยมกีารจดัท าแผนการ สบืทอดต าแหน่งส าหรบัผูบ้รหิารระดบักรรมการผูจ้ดัการ หรอื ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ และนอกจากนัน้ยงัไดม้กีารฝึกให้ผูบ้รหิารระดบัรองลงมา รวมถงึระดบัหวัหน้างานไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการเรยีนรู้
แนวทางในการพจิารณาอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัใินการใหส้นิเชื่อกบัลูกคา้ โดยจะตอ้งมองความเสีย่งใหร้อบดา้น 

2. ปัจจยัดา้นการสูญเสยีขอ้มูลที่ส าคญั ไม่ว่าจะเกิดจากระบบ Server ล่ม การโจมตทีางอนิเทอร์เน็ท บรษิทัจดัใหม้กีารส ารอง
ขอ้มลูไวม้ากกวา่ 1 แหล่ง  

การด าเนินการ เมื่อเกดิภาวะวกิฤตขิึน้ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผู้มอี านาจตดัสนิใจสัง่การ แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่าง ๆ ร่วมกบั
ผูบ้รหิารระดบัสูง และจะสื่อสารใหพ้นักงานทุกระดบั และ ลูกคา้ไดท้ราบผ่านช่องทาง Line, Email หรอื เวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอื
ช่องทางอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม 

 การสร้างวฒันธรรมองคก์รในการบริหารความเส่ียง (Risk Culture) 

 บรษิทัตระหนักดวีา่วฒันธรรมองคก์รเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเรจ็ของการบรหิารความเสีย่ง ดงันัน้ บรษิทั
ได้ก าหนดให้ผู้บรหิารเป็นผู้สื่อสารถึงความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง และเป็นต้นแบบในการบรหิารความเสี่ยง รวมถึง
สร้างวธิกีารน าการบรหิารความเสี่ยงไปใช้ให้เหน็ผลในทางปฏิบตั ิ โดยได้ให้มกีารถ่ายทอดแนวคดิการบรหิารความเสี่ยงจาก
ระดบับนสู่ระดบัพนักงาน และ ก าหนดให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นหลกัสูตรส าหรบัผู้บรหิารระดบัผู้จดัการขึ้นไป จดัให้มกีาร
แลกเปลีย่นแบ่งปันประสบการณ์การการบรหิารความเสีย่งผา่นทีป่ระชุมกลยุทธ ์  และพนกังานทุกคนเป็น Risk Agent ทีม่หีน้าที่
จะตอ้งรายงานความเสีย่งใหห้วัหน้างานไดท้ราบ โดยหากพนักงานพบวา่มคีวามเสีย่งเกดิขึน้จากกระบวนการขัน้ตอนการปฏบิตัิ
ใหร้ายงานให้หวัหน้างาน ผูบ้งัคบับญัชาทราบถงึความเสี่ยงที่พบในการท างานประจ าวนัเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการป้องกนั
แกไ้ขความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

 การระบปุระเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัของบริษทั (Materiality) 

ในการระบุประเดน็ส าคญับรษิทัจะมกีารพจิารณาทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยปัจจยัภายในประกอบไปด้วยกลยุทธ์
การด าเนินงาน ความเสีย่งและโอกาส กรอบการด าเนินงาน และการประเมนิการด าเนินการทางดา้นความยัง่ยนืของบรษิทั ส่วน
ปัจจยัภายนอกพจิารณาจากการส ารวจความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยขอ้มูลที่ไดจ้ากการพิจารณาทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกจะน ามาประเมนิประเดน็ส าคญัของบรษิทัฯเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานต่อไป 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
4.1  ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีจากการให้สินเช่ือ 
สนิทรพัยท์ี่ไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบรษิทั คอื ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีจากการให้สนิเชื่อประเภทต่างๆ โดย

สามารถแยกตามประเภทการใหส้นิเชื่อและการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 
  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 

ลูกหน้ี 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ลูกหน้ี 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ลูกหน้ี 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

สนิเชื่อสญัญาเชา่ทางการเงนิ 122.61 5.13 122.61 5.12 190.64 8.94 

สนิเชื่อสญัญาเชา่ซือ้ 168.07 7.03 168.07 7.01 83.72 3.92 

สนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 
(Factoring) 

1,032.65 43.18 1,032.65 43.10 840.50 39.40 

บรกิารจดัหาสนิคา้ 
(Trade Finance) 

8.06 0.34 13.01 0.54 14.67 0.68 

สนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ 
(Project Backup Financing) 

1,059.94 44.32 1,059.94 44.23 1,003.94 47.06 

รวม 2,391.33 100.00 2,396.28 100.00 2,133.47 100.00 
 
ทัง้น้ี หากแบ่งลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีจากการใหส้นิเชื่อแต่ละประเภทตามรายละเอยีดอายุของยอดหน้ีคงคา้ง และ

การส ารองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูจะเป็นดงัน้ี 
 

4.2  ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 119.22 97.01 119.22 97.01 180.04 94.36 

- คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 0.89 0.72 0.89 0.72 5.98 3.13 

- คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 1.58 1.29 1.58 1.29 4.78 2.51 

- คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 1.20 0.98 1.20 0.98 - - 

- คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน -  -  - - 

- คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป -  -  - - 

รวม 122.89 100.00 122.89 100.00 190.80 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 0.28  0.28  0.16  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 122.61  122.61  190.64  
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4.3 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 159.84 87.29 159.84 87.29 67.18 68.66 

 - คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 6.83 3.73 6.83 3.73 13.41 13.70 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 1.44 0.78 1.44 0.78 2.98 3.05 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน - - - - - - 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน 0.11 0.06 0.11 0.06 12.84 13.12 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 14.90 8.14 14.90 8.14 1.44 1.47 

รวม 183.12 100.00 183.12 100.00 97.85 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 15.05  15.05  14.13  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ – สุทธิ 168.07  168.07  83.72  

 
4.4 ลกูหน้ีจากการรบัโอนสิทธิเรียกร้อง 
 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 891.91 81.92 891.91 81.92 700.03 78.45 

- คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 58.49 5.37 58.49 5.37 110.72 12.41 

- คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 35.25 3.24 35.25 3.24 29.74 3.33 

- คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 35.85 3.29 35.85 3.29 4.11 0.46 

- คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน 40.82 3.75 40.82 3.75 14.30 1.60 

- คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 26.45 2.43 26.45 2.43 33.43 3.75 

รวม 1,088.77 100.00 1,088.77 100.00 892.33 100.00 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 56.12  56.12  51.83  

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง – 
สุทธิ 1,032.65  1,032.65  840.50  
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4.5 ลกูหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน (Project Backup Financing) 
 

ลูกหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 891.24 77.70 891.24 77.70 873.44 83.64 

- คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 71.48 6.23 71.48 6.23 99.44 9.52 

- คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 39.31 3.43 39.31 3.43 31.06 2.98 

- คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 
- คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน 

22.10 
97.24 

1.92 
8.48 

22.10 
97.24 

1.92 
8.48 

33.72 
6.57 

3.23 
0.63 

- คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 25.70 2.24 25.70 2.24 - - 

รวม 1,147.07 100.00 1,147.07 100.00 1,044.23 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 87.13  87.13  40.29  
ลูกหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน – สุทธิ 1,059.94  1,059.94  1,003.94  

 
 

4.6 ลกูหน้ีการค้า(Trade Finance) 
 

ลูกหน้ีการค้า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 4.62 78.44 4.62 78.44 9.30 59.31 

  - คา้งช าระน้อยกวา่ 1 เดอืน - - - - 3.06 19.52 

  - คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 0.95 16.13 0.95 16.13 1.14 7.27 

  - คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน - - - - 1.86 11.86 

  - คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน - - - - - - 

  - คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 0.32 5.43 0.32 5.43 0.32 2.04 

รวม 5.89 100.00 5.89 100.00 15.68 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 0.34  0.34  2.17  
ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 5.55  5.55  13.51  
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นโยบายการตัง้ส ารองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู   
บรษิทัฯ มนีโยบายในการตัง้ส ารองหน้ีสงสยัจะสญูจากอายุหน้ีเป็นเกณฑด์งัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
เน่ืองดว้ยวธิกีารพจิารณาตัง้ส ารองหน้ีสูญดงักล่าวข้างต้นใช้การพจิารณาแต่ละสญัญา ดงันัน้ในกรณีที่ลูกคา้มปัีญหา

เน่ืองจากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนด และมแีนวโน้มที่จะไม่สามารถส่งมอบงานตามสญัญาอื่นด้วย บรษิทัฯ จะต้องตัง้
ส ารองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูทุกๆ สญัญาทีลู่กคา้น ามาท าธรุกรรมกบับรษิทัโดยสทุธกิบัหลกัประกนัอื่น (ถา้ม)ี เช่น เงนิมดัจ ารบั เงนิ
สว่นต่างรอคนืลูกคา้ เป็นตน้ 

   
  นโยบายการตดัหน้ีสญู 

บรษิทัฯ มนีโยบายการตดัหน้ีสูญตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 186 ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการจ าหน่าย
หน้ีสูญจากบญัชลีูกหน้ี  โดยจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัแล้วแต่กรณีตามตาราง
อ านาจอนุมตั ิ(Authority Table) 

 

4.7 อาคารและอปุกรณ์ 
 รายละเอยีดของทรพัยส์นิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิที่ใช้ในการ

ประกอบธรุกจิดงัต่อไปน้ี  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

ตารางการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
อายุลกูหนี้ ร้อยละจากยอดหน้ี 

1. คา้งช าระน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1 เดอืน 1 
2. คา้งช าระมากกว่า 1 เดอืน 2 
3. คา้งช าระมากกว่า 3 เดอืน 20 
4. คา้งช าระมากกว่า 6 เดอืน 50 
5. คา้งช าระมากกว่า 12 เดอืน 100 

ประเภทของทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(พนับาท) 
ส่วนปรบัปรุงส านกังานเช่า เป็นของผูใ้หเ้ช่า 1,013 ตามสญัญาเช่า 
ยานพาหนะ เป็นของลซี อทิ 3,312 ไมม่ ี
อุปกรณ์ส านกังาน เป็นของลซี อทิ 1,093 ไมม่ ี
เครือ่งตกแต่งส านกังาน เป็นของลซี อทิ 140 ไมม่ ี
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นของลซี อทิ 6,807 ไมม่ ี
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เป็นของลซี อทิ 3,180 ไมม่ ี
สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ เป็นของลซี อทิ 5,106 ไมม่ ี
ส่วนปรบัปรุงส านกังานเช่า-
ระหว่างท า 

เป็นของผูใ้หเ้ช่า 
  519 ตามสญัญาเช่า 

รวม                       21,170   
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ไมเ่ป็นคูค่วามหรอืคูก่รณี ในคดดีงัต่อไปน้ี 

1. คดทีี่อาจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยที่มจี านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อื
หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

2. คดทีีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั แต่ไมส่ามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
3. คดทีีไ่มไ่ดเ้กดิจากการประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ 
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6 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

ช่ือบริษทั บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 900/17 อาคารไอท ีโปรเฟสชัน่แนล ชัน้ 21 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต

ยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อสญัญาเช่าทางการเงิน (Leasing) สญัญาเช่าซื้อ (Hire 

Purchase) และสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง (Factoring)  รวมทัง้มบีรกิารทางการเงนิ
เสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสือค ้าประกนัซอง (Bid Bond) สินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจดัหาสินค้า (Trade Finance)  
และบรกิารสนิเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000353 
โทรศพัท์ 0-2686-3200-4 
โทรสาร 0-2686-3228, 0-2682-6089 
เวบ็ไซต ์ www.leaseit.co.th 
 
 
ช่ือบริษทั บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 131 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพฯ 10140 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารวเิคราะหส์นิเชื่อใหก้บัลูกคา้ของ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษทั 0105561087567 
โทรศพัท์ 02-686-3229 
 
บคุคลอ้างอิง 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท ์ 66(0)-2009-9726   โทรสาร  66(0)-2009-9807-8 
 หรอื TSD Call Center  66(0)-2009-9999 
 
ผูส้อบบญัช ี นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4499 
 นางสาวรตันา จาละ       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3734 
 นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4951 
  
 บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท ์66(0)-2264-0777  โทรสาร 66(0)-2264-0789-90 
 
 
 

http://www.leaseit.co.th/
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ส่วนท่ี 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 
7.  ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ของบรษิทั มดีงันี้ 
ทุนจดทะเบยีน : 300,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้  : 220,718,906 บาท 
หุน้สามญั  : 220,718,906 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ : 1 บาท 

            โดยบรษิทัไดน้ าหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัที ่25 มนีาคม 7255  
 

7.2 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วนัท่ี  26 กมุภำพนัธ ์2561 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2561 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มดีงันี้  
ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น  ร้อยละ  

1 บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน)                   79,280,601 36.02 
2 Citibank Nominees Singapore PTE Ltd. 5,973,000 2.71 
3 นำยชชัวำล เตชะมีเกียรตชิยั  4,783,600 2.17 
4 นำยมนิทร์  อิงค์ธเนศ 4,102,660 1.86 
5 นำยไพโรจน์ สทิธิมนต์อ ำนวย 3,550,000 1.61 
6 นำยสมพล เอกธีรจิตต์ 3,356,362 1.53 
7 นำงสณีุ เอกธีรจิตต์ 2,472,430 1.12 
8 นำยวรินทร์ ศรีกเุรชำ 2,179,570 0.99 
9 นำยเกียรตกิมล บรูณวรคณุ 2,141,700 0.97 
10 นำยสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ 2,035,000 0.92 
  รำยย่อยอ่ืนๆ 110,203,133 50.10 
                      รวม 220,078,056                                        100.00  

 หมำยเหต ุ:  ล ำดบัที่ 6 และ 7 ตระกลูเอกธีรจิตต์ มีหุ้นทัง้หมด 5,828,792 หุ้น คิดเป็น 2.65% 
 

7.3 นโยบำยเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิของบรษิทัฯ ภายหลงั

การหกัภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผล

ในอตัราทีแ่ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไว ้ หรอืงดจ่ายเงนิปันผล โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ 

ภาวะเศรษฐกจิ และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่บรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ  
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8.  โครงสร้ำงกำรจดักำร 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
กรรมการผูจ้ดัการ 

นายสมพล เอกธรีจติต ์

ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกปฎบิตักิาร 1 
นายบรรจง โฮกเสง็ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายปฏบิตักิาร 

นางรุ่งนภา โอกาศ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายการขายและการตลาด 

- 

ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกปฎบิตักิาร 2 
นางสาวสุนทร ีหวงัด ารงเวศ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายสนบัสนุน 

นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
แผนกบรหิารจดัการทัว่ไป 

นางสาวประภาพรรณ รกัธรรม  
 

กรรมการบรหิารอาวุโส 
นางสาวปารฉิัตร เหล่าธรีะศริวิงศ์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
นางสาวอรทยั แสวงเจรญิ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน  
นางชลธชิา  ศุภลกัษณ์เมธา 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 
บริษทั ลิท เซอรวิ์ส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจ้ดัการทัว่ไปแผนกเครดติ
และนิตกิรรมสญัญา 

นางสาวปิยนนัท ์มงคล 

กรรมการผูจ้ดัการ 
นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา 

ฝ่ายวเิคราะหส์นิเชื่อ ฝ่ายนิตกิรรมสญัญา 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนที ่2 หน้า 37 

8.1  คณะกรรมกำรบริษทัฯ  
บรษิทัฯ ไดม้กีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบระหว่างและและฝ่ายบรหิาร โดยคณะกรรมการบรษิัทได้

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทได้ก าหนดอ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการในเรื่องทีส่ าคญัต่าง ๆ เอาไวอ้ย่างชดัเจน เช่น การก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ 
และงบประมาณของบรษิทัฯ การพจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยายธุรกจิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร เป็นต้น ซึง่แสดงรายละเอยีดไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหวัขอ้ ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและคณะกรรมการ
บรษิทั 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้  คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ปฏบิตัิหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแล และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอกีดว้ย เนื่องจากบรษิทัฯยงัเป็นองคก์รขนาดเล็ก จงึ
ยงัอาจไม่เหมาะสมในการมคีณะกรรมการย่อยหลายชุด) และผู้บรหิารของบรษิัทฯ มคุีณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ รายละเอยีดโครงสรา้ง
การจดัการของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนทัง้สิน้ 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นางดวงพร สุจรติานุวตั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2.    พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถี รองประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
3. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระ 
4. นายสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข กรรมการอสิระ 
5. รศ.ดร. สุดา สุวรรณาภริมย ์ กรรมการอสิระ 
6. นายสมพล เอกธรีจติต์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
7.    นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
8.    นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ*์ กรรมการบรหิารอาวุโส 

หมายเหตุ :  นางสาวปารฉิัตร เหล่าธรีะศริวิงศ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 27 มถุินายน 2561  แทน
นายเธยีรชยั ศรวีจิติร ที่ลาออกไปเมื่อวนัที่ 27 มถุินายน 2561  
  
 โดยม ีนางรุ่งนภา โอกาศ เป็นเลขานุการบรษิัทฯ ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 13/2555 
เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2555 
 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัฯ 

นายสมพล เอกธรีจติต์, นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์ และนางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั  กรรมการสอง
ในสามคนลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั  

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 บทบำทหน้ำท่ีประธำนกรรมกำรบริษทั 

ตำมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 27  ก ำหนดว่ำ “ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมาย 
จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรอื
ประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนันัดประชุมเรว็กว่านัน้กไ็ด ้ ในกรณีทีก่รรมการตัง้แต่สองคน
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ขึน้ไปร้องขอให้มกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกกรรมการก าหนดวนันัดประชุมภายในสบิสี่ (14) วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัการอ้งขอเช่นว่านัน้ “     
 
และเพื่อใหก้ารแบ่งแยกอ านาจหน้าทีใ่นเรื่องการก าหนดนโยบายของบรษิทัฯ และการบรหิารงานของบรษิทัฯ แยกออกจากกนั
อย่างชดัเจน บรษิทัฯ จงึก าหนดใหป้ระธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นคนละบุคคลกนัโดยประธานกรรมการมบีทบาท
หน้าที ่ดงันี้   

1. เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชมุผูถ้อืหุ้น  
ตลอดจนมบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผู้จดัการ 

2. มบีทบาทในการควบคุมการประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิัทฯ สนับสนุนและ
เปิด โอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอสิระ  

3. สนับสนุนและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิัทฯ ปฏบิตัิหน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ ความรบัผดิชอบและตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 

4. ดูแล ติดตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

5. เป็นผู ้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้
สองฝ่ายเท่ากนั. 

 บทบำทหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริษทั 

1. คณะกรรมการมอี านาจและหน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิ ัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทัฯ ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัทฯ ซึง่ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัิ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ ควบคุมก ากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนดไว้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิแผนการขยายธุรกจิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วม
ลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร  

5. พจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องคก์ร และก ากบั
ดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

6. พจิารณาก าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ 
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่อาจมี
ความขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง

หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 
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ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและ
อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท า
ขึน้กบับรษิัท หรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

 
8.2  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ  มจี านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
วนัท่ีด ำรงต ำแหน่ง จ ำนวนปีท่ีด ำรง

ต ำแหน่ง 
1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ* ประธานกรรมกาตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 6 ปี  1 เดอืน 
2. นางดวงพร สุจรติานุวตั** กรรมการตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 6 ปี  1 เดอืน 
3. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถี กรรมการตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 6 ปี  1 เดอืน 
4. นายสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข กรรมการตรวจสอบ 29 เม.ย. 2556 5 ปี  8 เดอืน 
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย์ กรรมการตรวจสอบ 14 ต.ค. 2559 2 ปี  2 เดอืน 

หมายเหตุ: 
 * นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 3/2558   วันที ่6 มนีาคม 2558 เป็นกรรมการทีม่คีวามรู้และ

ประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได้ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการเงนิและการคลงั รวมทัง้มปีระสบการณ์ด้านการเงนิจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) (รายละเอยีดเพิม่เตมิ ในเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ) โดยมนีางสาวพรีภา เป่ียมอุดมสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

** นางดวงพร สุจรติานุวตั ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ  เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความ
น่าเชื่อถอืของงบการเงนิได้ โดยนางดวงพร สุจรติานุวตั เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรวมทัง้มปีระสบการณ์ด้านการเงนิจากสถาบนัการเงนิหลายแหง่ ได้แก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์บที ีจ ากดั และธนาคารซไีอเอ็มบ ี
ไทย จ ากดั (มหาชน)  

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน         

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืผู้ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว และเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอก รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อย   ปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชฯี 
(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ        
แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรอืขอ้สังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎ
บตัร (charter) 

(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 

8.3 คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร                  
และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เนื่องจากบรษิทัฯ ยงัเป็นองคก์รขนาดเลก็ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัิ
หน้าทีค่ณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแล และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ดว้ย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นางดวงพร สุจรติานุวตั 

กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกจิการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.    พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถี 
4. นายสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข 
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย์ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำมีดงัน้ี 
ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัผูม้คุีณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 
1. ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัผูม้คุีณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการผูจ้ดัการ  

2. พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ โดยพจิารณาจากความต้องการใน

ปัจจุบนัและการพฒันาในอนาคตของบรษิทั และใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่น

ตามความจ าเป็น 

3. ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิผลงานของตนเอง ของคณะกรรมการ และใหข้อ้เสนอแนะการปรบัปรุง

แกไ้ขตามทีเ่หน็ว่าจ าเป็น 

4. ตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าไดม้กีารด าเนินการตามขัน้ตอนเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสเสนอชือ่ผูม้ ี

คุณสมบตัเิพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

5. ในการประเมนิผูม้คุีณสมบตัเิพือ่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องพจิารณาว่ามคุีณสมบตัิ

ประสบการณ์  และความสามารถทีจ่ าเป็นหรอืไม่ 

6. พจิารณาความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการตามวาระ 

7. ชีแ้จงเหตุผลในการใหค้ าแนะน าของตน และแจง้แถลงการณ์ออกเสยีงคดัคา้น (หากม)ี ไวใ้นค าแนะน า

ดงักล่าวขา้งต้น 

8. ด าเนินการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแต่งตัง้และคุณสมบตัขิอง

คณะกรรมการ 
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9. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัช่วงต าแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตัง้ผูบ้รหิารหลกั ตามทีต่น

เหน็สมควร 

10. จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการด าเนินกจิการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามความสมควร 

11. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนปีละหนึ่งครัง้ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีดงัน้ี 
1. สอบทานและอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสูง 
2. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายก าหนดค่าตอบแทน 
3. สอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 
4. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ (รวมถึงค่าจ้าง เงนิจูงใจ 

ค่าตอบแทนในรูปหุน้ และสทิธใินการไดร้บัเงนิเกษยีณอายุหรอืเงนิชดเชย) ทัง้นี้ ตามนโยบายก าหนด
ค่าตอบแทน  และพจิารณาว่าองคป์ระกอบของค่าตอบแทนใดต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้หรือไม่ 

5. สอบทานสทิธติามสญัญาที่กรรมการผู้จัดการจะได้รับจากการยกเลกิสญัญาจ้าง และเงนิที่จ่ายหรือ
เสนอว่าจะจ่าย เพือ่พจิารณาว่าสมเหตุสมผลกบัสถานการณ์หรอืไม่ 

6. เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงาน
การด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและขอ้เสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท โดยเปิดเผย
โครงสรา้งการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรมีดงัน้ี 
1. ก ากบัดูแลให้บรษิัทปฏบิตัิตามหลกัการอนัเป็นที่ยอมรบัทัว่ไปส าหรับการก ากบัดูแลและการควบคุม

กจิการอย่างมปีระสทิธภิาพ และด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมองคก์รทีเ่อือ้ต่อการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
2. ก าหนดและด ารงไวซ้ึง่นโยบายและกระบวนการก ากบัดูแลกจิการทีเ่หมาะสม 
3. ด าเนินการใหม้กีารบงัคบัใชแ้ละปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกีย่วกบัก ากบัดูแลกจิการที่

คณะกรรมการไดอ้นุมตั ิเพือ่ใหม้กีารก ากบัดูแลกจิการในบรษิทั 
4. ก ากบัดูแลให้กรรมการผู้จ้ดการประเมนิผลการบงัคบัใชแ้ละปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการต่างๆ 

เกีย่วกบัก ากบัดูแลกจิการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
5. ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องส าคญัต่างๆ ผลการตรวจสอบ และค าแนะน าเกี่ยวกบั

การก ากบัดูแลกจิการ 
6. ชีแ้จงเหตุผลในการใหค้ าแนะน าของตน และแจง้แถลงการณ์ออกเสยีงคดัคา้น (หากม)ี ไวใ้นค าแนะน า

ดงักล่าว 
7. ด าเนินการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
8. จดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสม เกี่ยวกบัการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของตน และหลกัปฏบิัติ

เกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั 
9. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนปีละหนึ่งครัง้ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีดงัน้ี 
1. ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

2. ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้มกีารด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และ

เป้าหมายทางธุรกจิ รวมถงึสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) 

4. พจิารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ 

รวมทัง้แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการ

จดัการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหแ้ก่ RMCC เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนี่อง 

5. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ และในกรณีทีม่ปัีจจยั หรอื

เหตุการณ์ส าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพือ่ทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีสุ่ด 

6. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏบิตัหิน้าที่ของตนปีละหนึ่งครัง้ 

8.4  เลขำนุกำรบริษทัฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่ 13/2555 เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีติ

แต่งตัง้ นำงรุ่งนภำ โอกำศ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551  โดย       นาง
รุ่งนภา โอกาศ ไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรส าหรบัเลขานุการบรษิทั (CSP) แลว้เมื่อวนัที ่3-4 กุมภาพนัธ ์2557  

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัฯ มดีงันี้ 
1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

- ทะเบยีนกรรมการ 

- หนังสอืนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

- หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

8.5  ผู้บริหำร 

 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารจ านวนทัง้สิน้ 12  ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นายสมพล เอกธรีจติต์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2.  นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์ กรรมการบรหิารอาวุโส 
3.  นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายสนับสนุน 
4. นางรุ่งนภา โอกาศ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายปฏบิตักิาร 
5.   นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ และกรรมการผู้จัดการ

บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (บรษิทัย่อย)  
6.   นายพชิชากร ส่งศร1ี  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายขายและการตลาด 
7. นางสาวปิยนันท ์มงคล ผูจ้ดัการทัว่ไปแผนกเครดติและนิตกิรรมสญัญา 
8.   นางสาวประภาพรรณ รกัธรรม ผูจ้ดัการทัว่ไปแผนกบรหิารจดัการทัว่ไป 
9.   นายทศพล จนัทรส์ุวรรณ2 ผูจ้ดัการแผนกขายและการตลาด 
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ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
10. นายบรรจง โฮกเสง็ ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกปฏบิตักิาร 1 
11. นางสาวสุนทร ีหวงัด ารงเวศ ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกปฏบิตักิาร 2 
12. นางสาววอรทยั แสวงเจรญิ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

หมายเหตุ: 1นายพชิชากร ส่งศร ี       ลาออกเมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2561 
              2นายทศพล จนัทรส์ุวรรณ ลาออกเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำร 
1. ควบคุมดูแลการด าเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทัฯ 

2. ด าเนินการหรอืบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษิทัฯ 

3. จดัท านโยบายแผนธุรกจิ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกจิ และงบประมาณประจ าปีของบรษิัทฯ เพื่อน าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบรหิารและขออนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

4. พจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกตธุิรกจิของบรษิทัฯ โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไป

ตามอ านาจด าเนินการทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

5. มอี านาจในการอนุมตัอิตัราก าลงัคนการจา้งงาน และบรรจุพนักงาน และการแต่งตัง้โยกย้ายพนักงานตามที่

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึพจิารณาก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานและต าแหน่ง 

6. ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ และมหีน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน

การบรหิารจดัการรวมถงึความคบืหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท าสญัญาเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกติของบรษิัทฯ โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการ

ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯแลว้ 

8. ออกค าสัง่ระเบยีบประกาศและบนัทกึต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของบรษิทัฯเป็นไปตามนโยบายและเพือ่

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯรวมถงึเพือ่รกัษาระเบยีบวนิัยภายในองคก์ร 

9. มอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสทิธิภาพการจดัการทีด่แีละ

โปร่งใส และมอี านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลายคนปฏบิตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด  โดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร  ซึ่ง

กรรมการผู้จดัการอาจยกเลิกเพกิถอนเปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขบุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่

เหน็สมควร 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี้ในการด าเนินการเรื่องใดที่

กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอืมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง กรรมการผู้จดัการไม่มอี านาจอนุมตัิการ

ด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯและ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ (แล้วแต่

กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไปยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
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กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัวงเงิน 
บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดอ านาจอนุมตัวิงเงนิส าหรบัใชจ้่ายเพือ่ธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทัฯ และในส่วนธุรกรรม

ทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 การจ่ายเงนิเกนิ         

งบลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 
รายจ่ายเกนิ  

งบประมาณไดร้บัอนุมตัิ 
การสัง่ซือ้สนิคา้เพือ่ให ้   
เช่าแบบลสีซิง่ /เช่าซือ้ / 
จดัหาสนิคา้ใหลู้กคา้ 

การสัง่ซือ้สนิคา้
ทัว่ไป 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไม่จ ากดัวงเงนิ ไม่จ ากดัวงเงนิ ไม่จ ากดัวงเงนิ ไม่จ ากดัวงเงนิ 
กรรมการผูจ้ดัการ < 10%                    

แต่ไม่เกนิ 2.50 ลา้นบาท 
< 10%                   

แต่ไม่เกนิ 2.50 ลา้บาท 
< 10.00 ลา้นบาท < 10.00 ลา้นบาท 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ < 0.05 ลา้นบาท < 0.05 ลา้นบาท < 5.00 ลา้นบาท < 3 ลา้นบาท 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

- - - < 3 ลา้นบาท 

 
8.6 กำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการที่มคุีณสมบตัหิลากหลายโดย

เป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ มปีระสบการณ์มคุีณธรรมและจรยิธรรม ไดร้บัความเชื่อถอืเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวาม

หลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการบญัชกีารเงนิ การบรหิารภาวะอุตสาหกรรม ดา้นกลยุทธ ์การ

ก ากบัดูแลกจิการ ดา้นกฎหมาย และดา้นการจดัการ 

 

การคดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ จะกระท าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหา

บรษิัทฯ จะเป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด เสนอวาระ

กรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและน าเสนอ จากนัน้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะท าการคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
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องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ 

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ นัน้ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ฐานอยู่ในราชอาณาจกัร และต้องมคุีณสมบตัติามกฎหมายก าหนด  

2. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ

ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่

จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่

อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกตามวาระอาจถูกเลอืกเขา้มารบัต าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัทฯ การลาออกมผีลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง 

บรษิทัฯ 

5. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทั มหาชน จ ากดั และ/หรอืกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการประชุมคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการ

แทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงแค่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน   มติของคณะกรรมการต้อง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีเ่หลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถอืหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุ้นที่

ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดย

พจิารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้  

คณะกรรมการบรษิัทฯ จะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคุณวุฒ ิประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้น

อื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้นี้ บรษิัทฯ มี

นโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
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คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 

หรอืนิตบุิคคลของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยนับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง    

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสัมพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา       

คู่สมรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผู้บรหิาร ของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 

หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ื่นค าขออณุญาตต่อ 

ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มีผูส้อบ

บญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ 

ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

2 ปี ก่อนวนัยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผู้ถือ

หุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

7. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน

โดยแต่งตัง้จากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทีม่คุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึประกาศ

ขอ้บงัคบั  และ/หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากนี้  กรรมการอสิระที่ด ารงต าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบต้องมคุีณสมบตัเิพิม่เตมิดงันี้  

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

2. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิัทจดทะเบยีน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่คีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบ

การเงนิได ้

ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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8.7 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)                           
                                                                                                                                          (หน่วย : บาท) 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำ
ประชุม/จ ำนวนกำร

ประชุมรวม  

ปี 2561 

ค่ำตอบแทน
กรรมกำร 

คณะกรรมกำร
ชดุย่อย 

ค่ำพำหนะ
กรรมกำร 

รวม 

1. นางดวงพร สจุรติานุวตั 13/13 1.680,000.00 120,000.00 70,000.00 1,870,000.00 

2.นายเธยีรชยั ศรวีจิติร                   
(ลาออก 27/6/2561) 

6/6 240,000.00 - 30,000.00 270,000.00 

3.พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี 13/13 480,000.00 120,000.00 70,000.00 670,000.00 

4.นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ 13/13 480,000.00 420,000.00 70,000.00 970,000.00 

5.นายสทุศัน์  ขนัเจรญิสขุ 13/13 480,000.00 120,000.00 70,000.00 670,000.00 

6.นางสดุา สวุรรณาภริมย ์ 11/13 480,000.00 120,000.00 70,000.00 670,000.00 

7. นายสมพล เอกธรีจติต์* 13/13 - - - - 

8.นางสาวสติาพชัร์ นิโรจน์ธนรฐั* 9/13 - - - - 

9.นางสาวปารฉิตัร เหลา่ธรีะศริวิงศ์* 
(กรรมการใหมแ่ทนนายเธยีรชยั ศรวีจิติร) 

7/7 - - - - 

รวม     5,120,000.00 

 
หมายเหตุ * นายสมพล เอกธีรจติต์ นางสาวสติาพชัร์ นิโรจน์ธนรฐั และนางสาวปารฉิัตร เหล่าธีระศริวิงศ์ได้แสดงความประสงค์ไม่รับ

ค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะกรรมการเนื่องจากได้รบัเงนิเดอืนประจ าในฐานะกรรมการผู้จดัการ ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการและ
กรรมการบรหิารอาวุโสบรษิทัตามล าดบั 

 **      ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2562 และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 6/2562 ในวนัที ่
19 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัเิหน็ชอบใหเ้สนอจ่ายโบนัสกรรมการ (ยกเวน้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) เป็นจ านวนเงนิ 875,000 
บาท จากผลการด าเนินงานปี 2561  โดยเงนิโบนัสกรรมการดงักล่าวไม่ไดร้วมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

 

 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนที ่2 หน้า 48 

  ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
  ในปี 2561 บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิัทย่อย รวมจ านวน 20.64 ล้านบาท 
ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถงึ เงนิเดอืน โบนัส และเงนิสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 

ปี 

Lease IT Lease Service Management 
รวมจ ำนวนเงิน 

(บำท) 
จ ำนวน
ผู้บริหำร 
(รำย) 

จ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทน 

(บำท) 

จ ำนวน
ผู้บริหำร 
(รำย) 

จ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทน 

(บำท) 
2561 12 18,980,824 2 1,661,542 20,642,366 
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9.  กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเนื่องจากพจิารณาเห็นว่าเป็นกลไกส าคญัในการน าไปสู่การมี

ระบบบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้  
ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิม่มูลค่า สร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ส่งเสรมิการเติบโตอย่างยัง่ยนืของบรษิัทฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึก าหนดให้มี
นโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีตามที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด และได้มกีารก าหนดหรอืเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เพิม่เตมิมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เพือ่พฒันาการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัใหด้ขี ึน้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
หมวดท่ี1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บรษิัทฯ ตระหนักและให้ความส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผู้ถือหุน้ ได้แก่ สทิธกิารซื้อขายหรอืโอนหุ้น สทิธใิน

การทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของกจิการและเงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั สทิธใินการไดร้บัขอ้มูลขา่วสารของกจิการอย่างเพยีงพอ 
สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและ
ขอ้บงัคบั การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และสทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมในการรบัซือ้หุน้คนืโดยบรษิทั เป็นต้น  
 นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งต้นแล้ว บรษิัทฯ ยงัได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสรมิและอ านวย
ความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้รวมถงึนักลงทุนสถาบนั ในการเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1. จดัส่งหนังสอืนัดประชุมใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 21 วนั โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ 
และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่้องตดัสนิใจในทีป่ระชุมอย่างครบถ้วน  

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
หรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

3. บรษิัท จดัช่องทางการลงทะเบยีน ณ สถานที่จดัการประชุม ส าหรบัผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบนั 
โดยบริษัทได้น าระบบคอมพวิเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้  

4. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มทีแ่ละอสิระ  
5. เมื่อการประชุมแลว้เสร็จ บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพือ่ใหผู้ถ้ือ

หุน้สามารถตรวจสอบได ้
 อนึ่ง บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2561  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 34 
อาคารไอทโีปรเฟสชัน่แนล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2561 จ านวน 11  ท่าน 
 บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น
ผูด้ าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  21 วนั 
ก่อนการประชุม และไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซด์ของบรษิัทที่ 
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถอืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
 บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้
ประจ าปี 2562 ในระหว่างวนัที ่14 พฤศจกิายน – 31 ธนัวาคม 2561 อย่างไรกด็ ีไม่มผีูถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการ
ประชุมแต่อย่างใด 
 บรษิัทฯ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทฯ ไว้ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ และจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม   
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ก าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัขอ้มูลขา่วสารผ่านทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรพัย ์ เวบ็ไซต์ของ
บรษิัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสอืพมิพต์ามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด ทัง้นี้ บรษิัทฯ มนีโยบายที่จะให้คณะกรรมการ

http://www.leaseit.co.th/
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บรษิทัฯ เขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เป็นต้น เพือ่ร่วมชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนให้แก่ผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่ประชุม โดยมทีีป่รกึษา
กฎหมายท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้นี้ ใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้แสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั 
และวาระการประชุมอย่างเต็มที ่
 บรษิัทฯ ได้ท าการแจ้งมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 โดยระบุผลการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัถดัไปภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นเสร็จสิ้น พรอ้มทัง้เปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของ
บรษิทั 
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 4.4 ของหุน้ทีอ่อกแลว้ของบรษิทั (ขอ้มูล ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561)  

 
หมวดท่ี 2 กำรปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัและดูแลใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้

ถอืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผู้ถอืหุน้ราย
ย่อย โดยไดด้ าเนินการต่างๆ ดงันี้ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรกัษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมโดยไม่
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกรายมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นทีต่นถอือยู่ โดยหนึ่งหุน้มี
สทิธอิอกเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีง 

บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 
ธนัวาคม 2561 โดยบรษิัทได้เผยแพร่รายละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการด าเนินการดงักล่าวโดยจดัส่งในรูปแบบ
จดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบรษิทัที ่www.leaseit.co.th อย่างไรก็ด ีไม่มผีู้ถอืหุน้
เสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 
 บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น
ผูด้ าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนั 
ก่อนการประชุม และไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซด์ของบรษิัทที่ 
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถอืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

บรษิัทฯ มนีโยบายที่จะเพิม่ทางเลอืกในการประชุมใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอสิระหรอืบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยบรษิัทฯ ได้จดัเตรยีมหนังสอืมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด ซึ่งระบุถึงเอกสาร/หลกัฐานทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถอื
หุน้สามารถก าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือ
หุน้ นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉนัทะไดท้างเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.leaseit.co.th 

การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามล าดบัวาระการประชุม โดยจะมกีารเสนอรายละเอยีด
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พรอ้มแสดงขอ้มูลประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่มกีารแจ้ง
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจ 
 คณะกรรมการบรษิัทฯได้อนุมัตินโยบายการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรพัย์ของบริษัทให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งซึ่ง
รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้ง รวมตลอดถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้ง

http://www.leaseit.co.th/
http://www.leaseit.co.th/
http://www.leaseit.co.th/
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กบัขอ้มูล รวมถงึไดก้ าหนดบทลงโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯหรอืน าขอ้มูลของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชน์ส่วน
ตน ตามนโยบายการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบรษิัทฯ
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และ
ผู้บรหิารได้มกีารรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมา
สมาโดยตลอด 
 
นโยบำยกำรรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุ้น/ถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำร ผู้บริหำร 
1. บทน ำ  

บรษิทั ลซีอทิ จ ากดั (มหาชน)(“บรษิทัฯ”) มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลกัการ
ก ากบักจิการที่ด ี เพือ่ใหบ้รรลุเจตนารมณ์ดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทฯ จงึไดจ้ดัท าและน านโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอไป     
2. วตัถปุระสงค ์ 
นโยบายฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่  
(1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีของบรษิทัฯ  
(2) สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านัก งาน ก.ล.ต.”) เกีย่วกบั การรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน      
(3) ด ารงไวซ้ึง่ความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ และนักลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  
3. ขอบเขต  
(1) นโยบายฉบบันี้บงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยงั
ครอบคลุมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย  
(2) นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  (ถ้ามี) ที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (รวมเรยีกว่า “หลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ”)  
4. ค ำนิยำม  
ขอ้ความหรอืค าใดๆ ในนโยบายฉบบันี้ใหม้คีวามหมายดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดงหรอืไดอ้ธบิายไวเ้ป็นอย่างอื่น  
(1) “นโยบาย”  หมายถงึ นโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ี
(2) “บรษิทัฯ”  หมายถงึ บรษิทั ลซีอทิ จ ากดั (มหาชน)  
(3) “หลกัทรพัย”์ หมายถงึ หุน้ (สามญัและบุรมิสทิธ)ิ และหลกัทรพัย์แปลงสภาพ ไดแ้ก่ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights 
(“TSR”)) สทิธใินการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชัน่) และตราสารทางการเงนิอื่นๆ ที่
สามารถซือ้ขายไดใ้นตลาดการเงนิ   
(4) “การซือ้ขาย” หมายถงึ การซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลกัทรพัย ์
รวมทัง้การใชส้ทิธใินการซือ้หุน้ หรอืใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
(5) “การชอรต์เซล” (Short Sale) หมายถงึ การขายหลกัทรพัยซ์ึง่ตนเองไม่มใีนครองครอบ แต่ใชก้ารยมืมาจากบุคคลอื่นที่
มหีลกัทรพัยน์ัน้อยู่ เช่น โบรกเกอร ์ 
(6) “ขอ้มูลภายใน” หมายถึง ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตัดสนิใจซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งยงัไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อ 
สาธารณชน ตวัอย่างของขอ้มูลภายใน ไดแ้ก่  

ก) ฐานะทางการเงนิและผลประกอบการทางการเงนิ  
ข) การคาดการณ์ทางการเงนิ (Financial Projections)  
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ค) การจ่ายหรอืไม่จ่ายเงนิปันผล   
ง) การเปลีย่นแปลงในการจดัอนัดบัหนี้สนิ(Credit Rating)   
จ) การเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหลกัทรพัย ์ 
ฉ) การเรยีกไถ่ถอนหลกัทรพัย ์ 
ช) แผนธุรกจิทีม่ผีลต่อผลประโยชน์ของบรษิทั  
ซ) การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในแผนการลงทุนหรอืโครงการลงทุน  
ฌ) การร่วมทุน การควบรวมกจิการ หรอืการขายกจิการ  
ญ) การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัอื่น  
ฎ) การซือ้หรอืขายสนิทรพัยท์ีส่ าคญั  
ฏ) ขอ้มูลผลติภณัฑใ์หม่ทีส่ าคญั  
ฐ) การไดม้าหรอืสูญเสยีสญัญาทางการคา้ทีส่ าคญั  
ฑ) ขอ้พพิาททางกฎหมายทีส่ าคญั   
ฒ) การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ  
ณ) การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
ด) การเปลีย่นแปลงอ านาจควบคุมหรอืการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารระดบัสูง  

(7) “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการของบรษิทัฯ  
(8) “ผู้บรหิาร”  หมายถึง กรรมการผู้จดัการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  ผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ะดบัแรกนับต่อ
จากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารลงมา  และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าของบรษิทัฯ (ตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต.)  
(9) “ผูส้อบบญัช”ี หมายถงึ ผูส้อบบญัชซีึง่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ในแต่ละปี  
 (10) “บุคคลที่บรษิัทฯ ก าหนด” หมายถึง บุคคลที่มตี าแหน่งหรอืหน้าที ่ซึ่งล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ (รวมถึง คู่สมรส
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ตวัอย่างของบุคคลซึง่อาจล่วงรูข้อ้มูลภายใน  

ทัง้นี้เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการดูแลรกัษาทะเบยีนรายชื่อบุคคลที่บรษิัทฯ ก าหนดและแจ้งให้บุคคล
ดงักล่าวทราบเมื่อถูกเพิม่หรอืลบรายชื่อในทะเบยีนดงักล่าว  
5.  หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ  
(1) คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการมหีน้าที่ก ากบัดูแลนโยบายฉบบันี้ เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลที่
บรษิทัฯก าหนดไดป้ฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั  
(2) เลขานุการบรษิทั มหีน้าทีห่ลกัในการน านโยบายฉบบันี้ไปปฏบิตัใิช ้ รวมทัง้ตดิตามประสทิธผิลตลอดจนชี้แจงตอบขอ้
ซกัถามและตคีวามในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั 
(3) ผู้บรหิารมหีน้าที่รบัผดิชอบและท าให้มัน่ใจว่าผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนได้ตระหนักถึงความส าคญัและมีความเข้าใจ
นโยบายฉบบันี้ รวมทัง้ปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั   
(4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีจะต้องปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้อย่างเคร่งครดั รวมทัง้สื่อสารนโยบายฉบบันี้ใหคู่้
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะไดร้บัทราบ  
6.  นโยบำยและแนวทำงปฏิบติั  
6.1  ขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยใช้ขอ้มูลภายใน กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีต้องปฏบิตัติามขอ้หา้มในการซื้อ
ขายหลกัทรพัยโ์ดยการใชข้อ้มูลภายใน ซึง่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า ในการซือ้หรอืขายซึง่
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย์ หา้มมใิหบุ้คคลใด
ท าการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรอืเสนอขายซึ่งหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ หรอืหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในประการที่น่าจะเป็นการเอา
เปรยีบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ีย่งัมไิด้เปิดเผยต่อ
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ประชาชนและตนไดล่้วงรูม้าในต าแหน่งหรอืฐานะเช่นนัน้และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง หรอืผูอ้ ื่น
หรอืน าขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผย เพือ่ใหผู้อ้ ื่นกระท าดงักล่าวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน 
 6.2  ช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย(์Blackout Period)  

6.2.1  ห้ามบุคคลที่บรษิัทฯ ก าหนด ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ
ประจ ารายไตรมาสและประจ าปี และช่วงเวลาอื่นทีบ่รษิทัฯจะก าหนดเป็นครัง้คราว  

6.2.2 ในสถานการณ์พเิศษ บุคคลที่บรษิัทฯก าหนดอาจขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขาย
หลกัทรพัย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มคีวามยากล าบากทางการเงนิอย่างรุนแรง หรอืต้องปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดต่างๆ 
ทางกฎหมาย หรอืตกอยู่ภายใต้ค าสัง่ศาล โดยต้องจดัท าบนัทกึระบุเหตุผลลเสนอขออนุมตัต่ิอ  

 (1) ประธานกรรมการ (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรอืเลขานุการบรษิทั)  
(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการ)  
(3) ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร / กรรมการผู้จดัการ (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บรษิัทฯ ก าหนดซึ่งไม่ใช่
กรรมการและเลขานุการบรษิทั) ทัง้นี้ใหจ้ดัส่งส าเนาบนัทกึดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัดว้ย  

6.2.3 เลขานุการบรษิทั จะประกาศช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หบุ้คคลทีบ่รษิทัฯ ก าหนดทราบเป็นการล่วงหน้า   
 
6.3  การรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ 

6.3.1  การรายงานครัง้แรก  
(1) กรรมการ ผู้บรหิารและผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ มหีน้าที่ต้องจดัท ารายงานการถือหลกัทรพัยข์อง
ตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตามแบบ 59-1 (เอกสารแนบ 1) ของส านักงาน ก.ล.ต. และ
น าส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้สอบ
บญัชขีองบรษิัทฯ หรอืวนัปิดการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
(2) บุคคลทีบ่รษิทัฯก าหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชมีหีน้าทีต่้องจดัท าแบบ
รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิัทฯ (เอกสารแนบ 2) และน าส่งให้เลขานุการบรษิัท ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากเลขานุการบรษิทั   

6.3.2  การรายงานเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง  
(1) กรรมการ ผู้บรหิารสี่ระดบัแรก และผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ มหีน้าที่ต้องจดัท าแบบรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามแบบ 59-2 (เอกสารแนบ 3) ของส านักงาน ก.ล.ต. และน าส่งใหส้ านักงาน 
ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ท าการนับแต่วนัที่มกีารซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(2) บุคคลที่บรษิัทฯก าหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผู้บรหิารและผู้สอบบญัชมีหีน้าที่ต้องจดัท าแบบ
รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ (เอกสารแนบ 4) และน าส่งใหเ้ลขานุการบรษิัท 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ 

 6.3.3 ขอ้ยกเวน้   
 การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยใ์นกรณีดงัต่อไปนี้ ไม่ต้องจดัท าแบบรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื

หลกัทรพัยต์ามแบบ   59-2  
(1) การเสนอขายหุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering)  
(2) การใชส้ทิธติามหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ  
(3) การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้น กู้แปลงสภาพ 
(Warrants) ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program 
“ESOP”) หรือ ได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint 
Investment Program “EJIP”)   
(4) การรบัหลกัทรพัยโ์ดยทางมรดก  
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(5) การโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยจ์ากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  
6.4  การซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ม่เขา้ขา่ยการซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามนโยบายฉบบันี้ ไม่บงัคบัใชใ้นกรณีการเขา้ถอืหลกัทรพัย ์หรอื
รบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ากจิการ (Tender Offer)  
6.5  ขอ้จ ากดัอื่นๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

6.5.1  บรษิัทฯ สนับสนุนให้บุคคลที่บรษิัทฯก าหนดลงทุนในหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯในระยะยาว ทัง้นี้ไม่ควรซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯในระยะสัน้หรอืเพือ่เกง็ก าไรในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ   

 
6.5.2  บุคคลทีบ่รษิทัฯ ก าหนดควรหลกีเลีย่งการท าธุรกรรม ดงัต่อ ไปนี้  

(1) การชอร์ตเซล (Short Sale) หลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ซึ่งอาจเป็นการส่งสญัญาณแก่ตลาดได้ว่า 
ผูข้ายไม่มคีวามเชื่อมัน่ในบรษิทัฯ  
(2) การซื้อขายตราสารอนุพนัธ ์(เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชัน่) ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิลกัษณะการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในได ้ 
(3) การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในบญัชกูีย้มืเงนิเพือ่ซือ้ขายหลกัทรพัย(์Margin Account) ซึง่
อาจถูกบรษิทัหลกัทรพัย์บงัคบัขายหลกัทรพัย์ดงักล่าว โดยปราศจากความยนิยอม ในกรณีทีไ่ม่สามารถน า
หลกัประกนั มาวางเพิม่ได ้ 

7.   บทลงโทษกรณีฝ่ำฝืนนโยบำย  
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร หรือผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขาย

หลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดต้องรบัโทษตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
 

บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และจดัใหม้กีารเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ของบรษิทัที ่www.leaseit.co.th 

บรษิัทฯ มนีโยบายในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เขา้ข่ายจะต้องขออนุมตัจิากผู้ถอืหุ้นตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก่อนท ารายการ  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อและความสมัพนัธ์ของบุคคลทีเ่กีย่วโยง นโยบายการก าหนด
ราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกบัรายการดงักล่าวให้ผูถ้ือหุ้นทราบอย่างชดัเจนในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิัทฯ มนีโยบายไม่อนุญาตใหม้รีายการระหว่างกนัในลกัษณะที่เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น การ
ใหกู้ย้มืเงนิ การค ้าประกนัสนิเชื่อ 

 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งได้กระท าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามปกตธุิรกจิการคา้ (Fair and at arms’s length)  

 
หมวดท่ี 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

ก) การดูแลสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี 

บรษิัทฯตระหนักถึงสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบรษิัท และดูแลเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสทิธิ
ดงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยด ีทัง้นี้ เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัดแีละความร่วมมอืระหว่างบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยี อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน สร้างความเชื่อมัน่และความมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัในระยะยาว ดงันี้ 

1. พนักงาน: บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง และเน้นบุคลากรมี

ประสบการณ์ในการท างานตรงกบัลกัษณะงานของบรษิทัฯ เพือ่ความเชีย่วชาญในงานนัน้ซึง่บรษิทัฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงาน

เป็นทรพัยากรที่มคุีณค่า และเป็นรากฐานของความส าเร็จ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมุ่งมัน่ที่จะพฒันาศักยภาพของพนักงานตลอด

เส้นทางการท างาน โดยพฒันาทกัษะ เพิม่พูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และความสามารถของพนักงาน รวมทัง้มอบโอกาสในการ

สร้างความก้าวหน้าในการท างานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทยีมกัน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในเรื่องผลตอบแทนที่

http://www.leaseit.co.th/
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เหมาะสมและสามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัชัน้น าโดยทัว่ไป  ตลอดจนการดูแลคุณภาพชวีติของพนักงานทุกคนโดยเท่าเทยีมกัน

โดยบรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิัททัง้ในระยะสัน้  อาท ิ

ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี ในรูปแบบของเงนิจูงใจ (Incentive) และเงนิโบนัส (Bonus) โดยในระยะยาวนัน้ บรษิทัได้

น าเอารูปแบบการวดัผลการปฏบิตัิงานตาม Balanced Scorecard โดยอาศยัการก าหนดตัวชี้วดั (KPI) มาใช้เป็นเครื่องมอืเพือ่

ช่วยในการบรหิารจัดการกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ (Strategic Implementation) โดยอาศยัการวดัหรอืการประเมิน ที่จะช่วยให้

องคก์รเกดิความสอดคลอ้งเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั และมุ่งเน้นในสิง่ทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์รโดยบรษิทัฯ ศกึษา

และทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน ประเมินผลกา รท างานและ

ความกา้วหน้าในการท างานของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้  เพือ่พฒันาองคก์รสู่การเป็นองค์กรทีด่ ีนอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัให้

มโีครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงานได้ออมและสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว

และเพือ่ใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบรษิทัมาตัง้แต่ปี 2558 และไดค้รบก าหนดโครงการในเดอืนมนีาคม 2561 และ

ในปี 2562 บรษิัทได้จดัให้มโีครงการ Employee Joint Investmen Program No.2 (EJIP No.2) ขึน้ในเดอืนเมษายน 2561 มี

ระยะเวลาโครงการก าหนด 3 ปี 

2. บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องสวสัดกิารและความปลอดภยัของพนักงาน โดยบรษิทัฯไดจ้ดัสวสัดกิารและสทิธิ

ประโยชน์ขัน้พืน้ฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด อาท ิวนัเวลาท างาน วนัหยุด วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี และวนัลาหยุดประเภทต่างๆ 

รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพนัธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ

พนักงานทราบ นอกจากนัน้บรษิัทฯ ได้จดัให้มสีวสัดกิารอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด อาท ิการประกนัสุขภาพ ซึ่ง

ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การประกนัชวีติ การประกนัอุบตัิเหตุ และการตรวจสุขภาพประจ าปี 

รวมถงึจดัใหม้มีาตรการการดูแลสุขภาพอนามยัของพนักงาน  อาท ิการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคระบาด การจดัหาหน้ากากอนามัย

และแอลกอฮอลเ์จลส าหรบัลา้งมอืใหแ้ก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้เีงนิช่วยเหลอืพนักงานในกรณี

ต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสยีชวีติของญาตใิกลช้ดิ การประสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเป็นต้น  

จากขอ้มูลการเกดิอุบตัิเหตุ การหยุดงาน ในปี 2561 พบว่าสถิติการเกดิอุบตัิเหตุ หรอือตัราการหยุดงานจากการ

เจบ็ป่วยจากการท างาน เท่ากบั ศูนย์ 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 
ทรพัยากรบุคคลถอืว่าเป็นสนิทรพัยท์ีม่ค่ีาสูงสุดในการด าเนินธุรกจิ ดงันัน้ แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากรควรเป็น 

การลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว บรษิทัฯไดด้ าเนินการในการพฒันาบุคลากร ดว้ยการพฒันาความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะของ
บุคลากร โดยใชเ้ครื่องมอืในการพฒันาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงานและแบ่งปันความรู้ (Coaching & Knowledge 
Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตังิาน 
ซึง่จะสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์ร และรองรบัการเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื ทัง้นี้บรษิทัฯไดจ้ดัท าโครงการพฒันาบุคลากร
ทีค่รอบคลุมในทุกระดบั  
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสรมิความรูใ้หแ้ก่กรรมการ โดยบรษิทั
มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัเตรยีมขอ้มูลต่างๆ ส าหรบักรรมการใหม่ เพือ่ใหก้รรมการใหม่ รบัทราบ บทบาท หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบของกรรมการ นโยบาย ขอ้มูลธุรกจิ และแนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทัก่อนการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
กรรมการ ตลอดจนส่งเสรมิการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิใหก้บักรรมการทุกท่าน เพือ่เป็นการช่วยสนับสนุนในการปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพของกรรมการมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้บรษิทั ยงัมนีโยบายในการเสรมิความรูใ้หก้รรมการผูบ้ริหารอย่าง
สม ่าเสมอ ส าหรบัในปี 2561 นี้ มกีรรมการเขา้ใหม่ 1 ท่าน คอื นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์ ซึง่ทางเลขานุการบรษิทัฯ ได้
ด าเนินการจดัการปฐมนิเทศกรรมการใหม่แลว้ 
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รายละเอยีดการจดัการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรประจ าปี 2561 มดีงันี้ 
 การจดัการสมัมนาเพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีนหมู่พนักงาน ใหม้กีารท างานร่วมกนัเป็นทมี (Team Building) 

รวมถงึการปลูกจติส านึกในระยะยาวใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั ในเรื่องของการเป็นผูใ้ห ้ โดยมรีายละเอยีดการจดั

กจิกรรมดงันี้ 

ก. การจดักจิกรรม Team Building ของพนักงานบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่ 1-2 ธนัวาคม 2561  ทีจ่งัหวดั

ประจวบครีขีนัธ์  

 การฝึกอบรม   บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทุกระดบั ตัง้แต่ระดบับรหิาร ระดบั

จดัการ และระดบัปฏบิตักิาร เพือ่เป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และเป็นการยกระดบั

ขดีความสามารถในการแขง่ขนั จงึได้จดัการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรในทุกระดบั ตัง้แต่คณะกรรมการบรษิทั       

ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

ก. ระดบักรรมการ  

 หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่ 27 (วตท.27) จดัโดย สถาบนั

วทิยาการตลาดทุน ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื  

 นายสมพล เอกธรีจติต์   ต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 หลกัสูตร ปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ จดัโดย บรษิทั ลซิ อทิ จ ากดั (มหาชน) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

คอื  

 นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ ์  ต าแหน่ง  กรรมการบรหิารอาวุโส 

ข. ระดบับรหิาร 

 หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่ 27 (วตท.27) จดัโดยสถาบนั

วทิยาการตลาดทุน ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื  

 นายสมพล เอกธรีจติต์    ต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ 

 การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสูตร “การจดัท างบการเงนิรวม” จดัโดยบรษิทั ส านักงานอวีาย 

จ ากดั        ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื 

นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 หลกัสูตร “รบัมอืเกณฑก์ารรบัรูร้ายไดใ้หม่ตาม TFRS 15 ส าหรบัธุรกจิทัว่ไป (In-House)”  

จดัโดยสมาคมเอม็ เอ ไอ  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื 

นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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 หลกัสูตร “การท า Financial Projection เพือ่ประเมนิมูลค่าบรษิทั” จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื 

นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 หลกัสูตร “PMS for Management” จดัโดยบรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม คอื 

นางรุ่งนภา โอกาส    ต าแหน่ง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั  ต าแหน่ง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
นายพชิชากร ส่งศร ี  ต าแหน่ง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวปิยนันท ์มงคล  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการทัว่ไป 
นางสาวประภาพรรณ รกัธรรม  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 

ในปีนี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิ จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ด าเนินการจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่
พนักงานทัง้ระดบับรหิารและระดบัพนักงาน ดงันี้ 

ค. ระดบับรหิาร 

 หลกัสูตร Cross Functional Management 

 หลกัสูตร Leader & Leading Change 

 หลกัสูตร Psychology for Management 

 หลกัสูตร Visionary Leadership 

 หลกัสูตร PMS for Management 

 หลกัสูตร Delegation and Follow up 

ง. ระดบัพนักงาน 

 หลกัสูตร Action Learning Coaches 

 หลกัสูตร Coaching and Mentoring 

 หลกัสูตร Leadership 

 หลกัสูตร การวเิคราะหง์บการเงนิ 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองคก์ร (In-house Training) จ านวน 1 
หลกัสูตร และภายนอกองคก์ร (Public Training) จ านวน 9 หลกัสูตร มบุีคลากรทีไ่ดร้บัการอบรม จ านวน 37 คน  
แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดด้งันี้  

o กรรมการ 1 คน (คดิเป็น 12.5%) 

o ผูบ้รหิาร  12 คน (คดิเป็น 100%) 

o พนักงาน 24 คน (คดิเป็น 40%) 

สรุปจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมของพนักงานและผูบ้รหิาร ปี 2561  ดงันี้ 
ระดบัพนักงาน จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่  (ชม. / คน) 

กรรมการ 10.0 
ผูบ้รหิาร 13.0 
พนักงาน 6.30 
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3. คู่ค้า บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปฏบิตัิที่เป็นธรรม และรับผดิชอบต่อคู่ค้าทุกฝ่าย ตามขอ้ตกลง

ทางการคา้ทีไ่ดต้กลงกนั ทัง้นี้ โดยการก าหนดเงื่อนไขและแนวทางการปฎบิตัติัง้แต่แรกอย่างชดัเจนและเป็นธรรม  ตลอดจนการ

ใหค้วามร่วมมอืกบัพนัธมติรทางการคา้เพือ่ประโยชน์โดยรวมทัง้ 2 ฝ่าย 

 2.1 ลูกค้า: บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบตัิต่อลูกค้า ทุกรายโดยมกีารแจ้งเงื่อนไขให้รบัทราบ
อย่างชัดเจน โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรม นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมุ่งมัน่ในการให้การบริการลูกค้า และให้
ค าแนะน าช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน พรอ้มรบัฟังปัญหาและวธิแีกไ้ขปัญหาให้ลูกค้า โดยไม่เปิดเผยความลับ
ของลูกคา้ และบรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกลูกคา้ไวอ้ย่างชดัเจน โดยยดึหลกัเกณฑด์งันี้คอื 

 การมตีวัตนอยู่จรงิของลูกคา้ 

  ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกคา้ และลูกหนี้ 

 ความสามารถในการปฏบิต้งิานตามโครงการใหส้ าเรจ็ 

โดยมคีณะกรรมการสนิเชื่อ เป็นผูร้บัผดิชอบในการในการพจิารณาหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งต้น 

 2.2 เจ้าหน้ี : บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืระหว่างบรษิทั และเจา้หนี้อยู่เสมอ บรษิทัฯ
มนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ขอ้มูลทีถู่กต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจา้หนี้ และ
ยดึมัน่ในการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาที่มต่ีอเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครดั ทัง้ในเรื่องการช าระคนืเงนิต้น ดอกเบีย้ 
และค่าธรรมเนียม การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกดิกรณีที่บรษิัทไม่สามารถปฏบิตัิตา ม
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งได ้บรษิทัฯจะแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบโดยเรว็ เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข ทัง้นี้  ทีผ่่านมา บรษิทัฯไม่มี
เหตุผดินัดช าระหนี้  

4. คู่แข่ง : บรษิทัฯ ด าเนินการโดยสุจรติและการรกัษามาตรฐานในการใหบ้รกิาร และยดึหลกัการไม่กล่าวพาดพงิ

คู่แขง่ หรอืบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิของคู่แขง่ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ขนัดว้ยความเขา้ใจและความร่วมมอืที่ดรีะหว่างกัน 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ถอืว่าคู่แขง่อื่นต่างกม็หีน้าทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิทีด่แีละมคุีณภาพแก่ลูกคา้ เช่นเดยีวกนั 

5. สงัคม ชุมชนและสิง่แวดล้อม: คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหบ้รษิทัฯ เน้นการประพฤตปิฎบิตัิ

อย่างเป็นธรรมตนโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิัทฯได้จดัท ากจิกรรมหลากหลาย

รูปแบบเพือ่ช่วยเหลอืชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อาท ิ บรษิทัฯ ร่วมกบั คณะกรรมการบรษิทัฯ คู่คา้ ลูกคา้และเจา้หนี้ ไดร้่วม

สนับสนุนสิง่ปลูกสร้าง สิง่ของบรจิาค และทุนการศกึษา ให้แก่เยาวชนที่ห่างไกล และกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยไดร้บัความร่วมมอืจากองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  

คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และส่งเสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ และไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในบรษิทัฯ อาท ิการประหยดัพลงังานไฟฟ้า การประหยดัน ้า 

การรณรงคก์ารใชก้ระดาษ Recycle การคดัแยกขยะ รวมไปถงึการบ าบดัน ้าทิง้เบือ้งต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้า 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้่งเสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม โดยบรษิทั

มนีโยบายในการคุม้ครองและปกป้องสิง่แวดลอ้ม โดยจะด าเนินการส่งเสรมิใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม พฒันาและใช้

เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯไดด้ าเนินการเพือ่ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและควบคุมกจิกรรม

ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง อาท ิการจดัการของเสยีทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทั 

ทัง้นี้รายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้มแสดงอยู่ภายใต้หวัขอ้ “ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม” 
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ข) การเคารพหลกัสทิธมินุษยชนสากล 

บรษิทัฯ สนับสนุนการเคารพสทิธมินุษยชนทีป่ระกาศใชใ้นนานาประเทศ ซึง่รวมถงึปฏญิญาและอนุสญัญาต่างๆ ของ

สหประชาชาตวิ่าดว้ยสทิธมินุษยชน ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ตลอดจนบุคคลอื่นใดทีก่ระท าการในนาม

ของบรษิทัจะต้องเคารพในศกัดิศ์รสี่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสทิธขิองแต่ละบุคคลทีต่นไดม้กีารตดิต่อดว้ยในระหว่างการ

ปฏบิตังิาน โดยจะต้องไม่กระท าการใดๆ หรอืส่งเสรมิใหม้กีารละเมดิหรอืล่วงเกนิสทิธมินุษยชนใด ๆ ตามที่บรษิทัไดก้ าหนดไวใ้น

หลกัในการปฏบิตั ิ“จรยิธรรมและธรรมาภบิาลขององคก์ร” 

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ภายใต้บทบญัญตัทิี่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายไทย โดยมแีนวทางในการปฏบิตัิเอาไว้

ดงันี้ 

- แรงงานเดก็ (Child Labor) บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยอายุขัน้ต ่าในการจา้งงาน และจะไม่ให้

แรงงานผูเ้ยาว ์ท างาน ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและพฒันาการ รวมถงึส่งผลกระทบต่อการศกึษาภาคบงัคบั 

- แรงงานบงัคบั (Forced Labor) บรษิทัจะไม่กระท าหรอืสนับสนุนใหม้กีารใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ 

และจะไม่เรยีกเกบ็เงนิหรอืเกบ็ยดึเอกสารประจ าตวัใดๆ ของพนักงาน เวน้แต่เป็นการด าเนินการทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย 

- การไม่เลอืกปฏบิตั ิ (Discrimination) บรษิทัจะเคารพในความแตกต่างและปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเท่า

เทยีมกนั โดยไม่เอือ้ประโยชน์ หรอืลดิรอนสทิธขิองพนักงานอย่างไมเ่ป็นธรรม อนัมสีาเหตุมาจากเรื่องเชือ้ชาต ิสญัชาต ิเผ่าพนัธุ ์

สผีวิ ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อายุ ความพกิารหรอืทุพพลภาพ แนวคดิ ทางการเมอืง ตลอดจนสถานภาพ

เกีย่วกบัการสมรส นอกจากนี้จะก าหนดมาตรการป้องกนั และแก้ปัญหาเกีย่วกบัการล่วงละเมดิทางเพศ 

- การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) บรษิทัจะจ่ายค่าจา้ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบ

ต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย แรงงาน และตรงตามเวลาทีก่ าหนด และจะไม่หกัค่าจา้งพนักงาน เวน้แต่เป็นการด าเนินการ ทีไ่ม่

ขดัต่อกฎหมาย 

- ชัว่โมงการท างาน (Working Hours) บรษิทัจะก าหนดชัว่โมงการท างานปกตไิม่เกนิกว่าทีก่ฎหมาย

ก าหนดไว ้และจะดูแลใหช้ัว่โมง การท างานล่วงเวลาของพนักงานเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- เสรภีาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรอง (Freedom of Association and Collective Bargaining) 

บรษิทัจะเคารพสทิธพินักงานในการสมาคม หรอื รวมกลุ่มในรูปแบบใดๆทีไ่ม่ขดัต่อกฏหมาย รวมถงึการเขา้ร่วมในกระบวนการ

เจรจาต่อรองตามขัน้ตอนของกฎหมาย 

- ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม และสิง่อ านวยความสะดวก (Occupational Health, Safety, 

Environment and Facilities) บรษิทัจะด าเนินการ ส่งเสรมิ สนับสนุน คงไว ้และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องใหเ้กดิสภาพแวดลอ้ม ใน

การท างานทีป่ลอดภยั ป้องกนัมใิหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของพนักงานและผูท้ี ่ เกีย่วขอ้ง รวมทัง้มุ่งเน้นการดูแลรักษา 

ป้องกนั ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกดิจากกิจกรรม ของบรษิัทและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง โดยปฏบิตัิให้สอดคล้องตามกฎหม าย 

นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีห้องน ้าและห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ น ้าดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย ปัจจัยในการปฐมพยาบาลที่

เหมาะสม สถานทีร่บัประทานอาหารและสถานทีส่ าหรบัเกบ็รกัษา อาหารทีส่ะอาดถูกหลกัสุขาภบิาล อย่างเพยีงพอและสะดวก 

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท าใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านช่อง

ทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน โดยในปี 2561 ไม่มปีระเดน็รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน 
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ค) การต่อต้านทุจรติและการจ่ายสนิบน 

      คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชัน่และการตดิสนิบนทุกรูปแบบและทุกระดบั ไม่ว่า
จะเป็นธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาครฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัไดอ้อกนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในปี  2558 โดย
จัดท าเป็นเอกสารแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ โดยห้ามมใิหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบรษิทั กระท าการซึ่งเป็นการให้
หรอืรบัของก านัลทีเ่ป็นเงนิ หรอืสิง่ตอบแทนอื่นใด อนัมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่ งความได้เปรยีบทาง
ธุรกจิ หรอืความสมัพนัธก์บัคู่คา้   ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเครอืขา่ยหุน้ส่วนต้านทุจรติเพือ่ประเทศไทย 
(PACT Network) เพือ่แสดงความมุ่งมัน่ทีจ่ะต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
 ในปี 2559  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหห้น่วยงานซึง่ไม่มสี่วนประสานงานกบัลูกคา้ท าการสอบทานกลบัไปยงัลูกคา้ทุกรายที่เปิด
วงเงนิใหม่ เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัการทุจรติและการจ่ายสนิบน สรุปผลการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว ไม่พบการทุจรติการ
เรยีกรบั หรอืจ่ายสนิบนกบัลูกคา้ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบ้ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ 
(Collective Action Coalition) ในวนัที ่9 มถุินายน 2560 โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้ ี 

 การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติภายในบรษิทั รวมถงึการน านโยบายการต่อต้าน การทุจรติ

และแผนการก ากบัการปฏบิตัิงานไปปฏบิตัิ  และจดัให้มคู่ีมอื/แนวทางในการด าเนินธุรกจิแก่ผู้บรหิารและ

พนักงาน 

 จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏบิตัิที่ดแีละ แนวทางความส าเร็จในการ

สนับสนุนใหเ้กดิการท ารายการทางธุรกจิอย่างมคุีณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย 

 จะร่วมมอืกบับรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั คู่คา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มอื่น ๆ โดยการสรา้งแนวร่วมปฏบิตัิ 

และการเขา้ร่วมในกจิกรรมต่อต้านการทุจรติ 

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่  และกระบวนการในการประเมนิ
ความเสีย่งจากการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 

ผูบ้รหิารของบรษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมขึน้เพือ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและลดความเสีย่งจาก
ลกัษณะธุรกจิ ซึง่การควบคุมภายในดงักล่าว จะท าการควบคุมทัง้ในดา้นการป้องกนั (Preventive Control) และ การตรวจสอบ  
(Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระท ามชิอบและการทุจรติให้น้อยลง โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารแบ่งแยกหน้าที ่การแบ่งแยกหน้าที่ในการท างานระหว่างพนักงาน รวมถึงจดัท ากระบวนการติดตามประเมนิผล
การปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่  ใหผู้บ้รหิารสามารถไดร้บัรายงานและรบัทราบถงึสาเหตุของขอ้บกพร่อง
หรอืสถานการณ์ทีไ่ม่ชอบมาพากลไดท้นัท่วงท ีรวมทัง้สามารถปรบัปรุงระบบในเชงิป้องกนัไดอ้ย่างเหมาะสมในการประเมนิผล
ระบบการควบคุมภายในดงักล่าว และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยรวมทุกสิ้นปี  และก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจรติ
คอร์รัปชัน่เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี้  กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนมหีน้าทีร่ายงานการพบเหน็การฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ดงักล่าว โดยบรษิทัฯมมีาตรการให้
ความคุ้มครองแก่ผูแ้จ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ทัง้นี้ บรษิัทฯได้จดัให้มกีารฝึกอบรมเพื่อสรา้งความตระหนักถงึความส าคญัและ
เขา้ใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้วธิกีารประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ดว้ย  
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ง) นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหหรือลิขสิทธิ ์
ดงัต่อไปนี้ 

 พนักงานของบรษิัททุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น  หากพบการ

กระท าทีเ่ป็นหรอือาจเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาใหแ้จง้ขอ้มูลดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ 

 ตรวจสอบขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคคลภายนอก ที่ได้รบัมาหรอืจะน ามาใช้ภายในบรษิัท เพื่อลดโอกาสทีจ่ะ

เกดิกรณีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ ื่น 

 พนักงานมหีน้าทีร่ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเมื่อพบการกระท าผดิที่เห็นว่าเป็นการละเมดิสทิธ ิอาจน าไปสู่การ

ละเมดิสทิธ ิหรอืการกระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

 ในการท างาน พนักงานต้องดูแลรกัษางาน ขอ้มูล สูตร สถิติ โปรแกรม วธิกีาร กระบวนการ และขอ้เท็จจรงิ

ต่างๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัไม่ใหถู้กล่วงละเมดิ และไม่เปิดเผยใหก้บัผูใ้ด เวน้แต่ไดร้บัอนุญาต

จากทางบรษิทั 

ขอ้พงึระวงั 
1) การท าซ ้า ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ

ต่างๆ โดยไม่มเีหตุอนัควร 

2) การใชข้อ้มูลทีเ่ป็นความลบั หรอืเป็นสทิธิข์องผูอ้ ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ 

3) การตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิทางปัญญา ใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญา 

รกัษาสทิธิ ์และคุ้มครองสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิัท โดยไม่มคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจนและ

ถูกต้อง 

จ) การด าเนินการในกรณีมผีูแ้จง้เบาะแสและการปกป้องผูแ้จ้งเบาะแส 

     บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯที ่www.leaseit.co.th   เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผู้

มสี่วนไดเ้สยีมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และรอ้งเรยีนโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยตรงผ่านทางช่องทางดงันี้ 

1. จดหมายอเิลค็ทรอนิคส ์ถงึฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ : IR@leaseit.co.th 

2. จดหมายทางไปรษณีย ์          :  เรยีน  คณะกรรมการตรวจสอบ 

                 บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 

                 900/17 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

                 กรุงเทพมหานคร 10120 

ในกรณีได้รบัความไม่เป็นธรรมหรอืความเดอืดร้อนจากการกระท าของบรษิัท รวมถึงเรื่องที่อาจท าให้เกดิความ

เสยีหายต่อบรษิัท และการร้องเรยีนกรณีที่ถูกละเมิดสทิธ ิ   นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมหีน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรอื

พฤตกิรรมในทีท่ างานทีไ่ม่ถูกต้องหรอืสงสยัว่าจะไม่ถูกต้อง หรอืละเมดิต่อธรรมาภบิาลของบรษิทั กฎระเบยีบหรอืกฎหมายใดๆ 

ต่อผูบ้งัคบับญัชา และบรษิทัไดจ้ดัช่องทางส าหรบัพนักงานเพือ่ปรกึษาหรอืแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หากพบ

เหน็หรอืสงสยัการกระท าใดๆ ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืฝ่าฝืนต่อหลกัในการปฏบิตั ิซึง่มหีรอือาจมผีลกระทบต่อพนักงาน ผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีอื่นๆ และบรษิทั 

กระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือได้รบัข้อร้องเรียน  :  ความคดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีนทัง้ที่มาจากผูถ้อืหุ้น ผูม้สี่วนได้

เสยี และพนักงาน จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สรุปรายละเอยีดของเหตุดงักล่าว เพื่อ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาให้ขอ้เสนอแนะ  และด าเนินการแก้ไขเยยีวยา หรอืด าเนินการทางกฎหมาย

http://www.leaseit.co.th/
mailto:IR@leaseit.co.th
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ส าหรบัการกระท าความผดิดงักล่าวต่อไป  และแจ้งผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ  ทัง้นี้ขอ้มูลของผู้แจ้งเบาะแส 

(Whistle blower) และรายละเอยีดอื่นๆ ทีห่น่วยงานตรวจสอบภายในไดร้บัจะถูกเกบ็เป็นความลบั เพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ผู้แจ้ง

เบาะแส หรอืพนักงาน 

การมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
 การมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นกลไกส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัเขา้ใจความต้องการและความคาดหวงั สามารถ
น ามาวางแนวทางการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีไดอ้ย่างถูกต้อง เพือ่ป้องกนัความเสีย่งหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏิบตัิ
ไม่เหมาะสม โดยบรษิทัแบ่งผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นดงันี้ 

 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี การสือ่สารและชอ่งทาง ความสนใจและความคาดหวงั การตอบสนอง

ผูถ้อืหุน้  - การจัดประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ ผลตอบแทนการลงทนุสูง และเตบิโต

อยา่งมัน่คงยังยนื

สรา้งผลประกอบการทีด่ภีายใตก้าร

บรหิารความเสีย่งทีรั่ดกมุและรอบคอบ

 - การเปิดเผยขอ้มบูสารสนเทศผา่นระบบ SET 

Portal Straight Through ของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษัิท และ

รายงานประจ าปี

ผลการด าเนนิงานดแีละเตบิโตอยา่ง

สม า่เสมอ

เปิดเผยขอ้มลูแกผูถ้อืหุน้และตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยผา่นทาง

กจิกรรมหรอืชอ่งทางการสือ่สารอืน่ ๆ 

ดว้ยความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

 - การเขา้พบและใหข้อ้มลูแกผู่ถ้อืหุน้ นักลงทนุ

 และบคุคลท่ัวไป ทัง้แบบรายบคุคลและคณะ

การด าเนนิงานเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและ

เป็นธรรม

เชญิชวนผูถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชมุ

สามญัประจ าปีและรว่มแสดงความ

คดิเห็นในทีป่ระชมุ

 - การจัดใหม้ชีอ่งทางการสอบถามขอ้มลูผา่น

เว็บไซต์

การบรหิารความเสีย่งดว้ยความรอบคอบ

คณะกรรมการ  - การจัดประชมุคณะกรรมการเป็นประจ าทกุ

เดอืน (เวน้แต่มเีหตุขดัขอ้ง)

การด าเนนิงานเป็นไปอยา่งโปรง่ใสดว้ย

หลักธรรมาภบิาล

การใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอครบถว้น

ทันเวลา

 - การใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอครบถว้นทันเวลา การปฏบิัตติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุกลุ่มอยา่ง

เป็นธรรม

การมสี่วนรว่มในการก ากบัดูแลกจิการ

 - การพัฒนาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัต ิ

หนา้ทีก่รรมการทัง้ในรปูแบบสือ่ส ิง่พมิพแ์ละ

การอบรมสัมมนาต่าง ๆ

ผลการด าเนนิงานดแีละเตบิโตอยา่ง

สม า่เสมอ

การก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิัตติาม

กฏหมายแรงงาน

พนักงาน  - การจัดปฐมนเิทศส าหรับพนักงานในทกุระดับ การจัดค่าตอบแทนและสวัสดกิารทีเ่ป็น

ธรรมและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ

เศรษฐกจิ

การก าหนดนโยบายดา้นสทิธมินุษยชน

  - การสอบถามความตอ้งการของพนักงานและ

หัวหนา้งานเพือ่จัดเตรยีมหลักสูตรการเรยีนรูท้ี่

เหมาะสมใหแ้กพ่นักงาน

การวางแผนเสน้ทางอาชพีและ

ความกา้วหนา้ในงาน

การส่งเสรมิความกา้วหนา้ในเสน้ทาง

อาชพีส าหรับพนักงาน

 - จัดเตรยีมชอ่งทางการรับฟังขอ้คดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ

การพัฒนาความรูค้วามสามารถอยา่ง

ต่อเนือ่ง

การส ารวจการจา่ยผลตอบแทนของ

ตลาดอยา่งสม า่เสมอทกุปี เพือ่ให ้

ค่าตอบแทนและผลประโยชนท์ีเ่หมาะสม

 - การส ารวจความพงึพอใจของพนักงาน การดูแลอาชวีอนามยั ความปลอดภัยใน

ทีท่ างาน

จัดหลักสูตรฝึกอบรมทีส่อดคลอ้งกบั

พนักงานในสายงานและในระดับต่าง ๆ

 - การจัดกจิกรรมสรา้งความผกูพันกบัพนักงาน

 การสรา้งขวัญและก าลังใจใหพ้นักงาน เพือ่มุง่

สู่การเป็นนายจา้งทีด่ทีีสุ่ด

การจัดอปุกรณ์อ านวยความสะดวกใน

การปฏบิัตงิานอยา่งเหมาะสม

การส ารวจความพงึพอใจของพนักงาน

และประเมนิผลงานประจ าปี

การปรับปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ใหถ้กูตอ้งตามหลักชวีอนามยัและความ

ปลอดภัยในการท างาน

ลูกคา้ การจัดใหม้ผีูดู้แลความสัมพันธล์ูกคา้เพือ่

อ านวยความสะดวกต่อความตอ้งการของลูกคา้

 - การมสีนิเชือ่หลากหลายทีต่อบโจทย์

ความตอ้งการของลูกคา้

 - การฝึกอบรมพนักงานเพือ่ใหบ้รกิาร

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามปณธิานวา่ True

 Financial Partner

 - การเยีย่มเยยีนพบปะลูกคา้เพือ่เสรมิสรา้ง

ความสัมพันธเ์ป็นประจ า

 - ความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิาร  - การส่งมอบสนิคา้ในทีน่ีค้อืสนิเชือ่ที่

ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้

 - การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภัณฑส์นิเชือ่ 

อตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนยีม รวมถงึเงือ่นไข

ต่าง ๆ อยา่งถกูตอ้ง ชัดเจน และครบถว้น

 - การรักษาขอ้มลูความเป็นส่วนตัวของ

ลูกคา้

 - การมุง่เนน้ส่งเสรมิวัฒนธรรม ธรรมาภิ

บาล จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการ

ปฏบิัตงิานใหแ้กพ่นักงาน เพือ่ส่งมอบ

บรกิารทีซ่ ือ่ตรงใหก้บัลูกคา้

 - การมชีอ่งทางใหลู้กคา้แสดงความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีน

 - ความพรอ้มและความรวดเร็วในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

 - การเพิม่ชอ่งทางในการเขา้ถงึสนิเชือ่

และบรกิารทางการเงนิทีส่ะดวก

เหมาะสมกบัลูกคา้

 - การส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้

คู่คา้  - การมชีอ่งทางในการรับฟัง ขอ้เสนอแนะหรอื

ขอ้รอ้งเรยีน

 - จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิธรุกจิ

  - มกีระบวนการทีต่รวจสอบได ้

 - การท าการคา้อยา่งเป็นธรรม  - มกีารตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาที่

เกดิขึน้อยา่งทันทว่งที

คู่แขง่  - การพบปะพูดคุยแลกเปลีย่นความคดิเห็น

และความรว่มมอืตามวาระต่างๆ

การด าเนนิธรุกจิและแขง่ขนัดว้ยความ

โปรง่ใส เป็นธรรม ปฏบิัตติามกรอบการ

แขง่ขนัทีด่แีละสุจรติ

 - การสรา้งเงือ่นไขในการแขง่ขนัทีเ่ป็น

ธรรม

เจา้หนี้  - ปฏบิัตติามเงือ่นไขอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  - การจา่ยดอกเบีย้และช าระคนืตาม

ก าหนด

 - การจา่ยดอกเบีย้และข าระคนืตรงเวลา

 - การสือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง

ต่อเนือ่ง

 - มกีารสือ่สารอยา่งต่อเนือ่งเพือ่ให ้

ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น

ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม  - รว่มกจิกรรมผา่นโครงการจติอาสาต่าง ๆ  - ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภัณฑท์างการเงนิ  - การใหค้วามรูท้างการเงนิแก่

ผูป้ระกอบการ ผา่นการประชมุ เสวนา 

หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท

 - รว่มกจิกรรมสัมมนา เสวนา  - ดูแลใส่ใจสิง่ทีอ่าจกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกระบวนการท างาน

 - สนับสนุนงบประมาณในการท ากจิกรรม

เพือ่ชมุชนและสังคมอยา่งต่อเนือ่ง

 - ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมเพือ่

สังคมและชมุชนต่าง ๆ
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หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มูล

ทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ เพือ่ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บรษิทัฯ ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ จะท าการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัฯ รวมถงึเอกสาร
ข่าวของบรษิัททัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรพัย์ และเว็บไซต์ของบรษิัทฯ www.leaseit.co.th โดยบรษิัทฯได้ด าเนินการปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากนี้ บรษิัทฯได้จดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการด าเนินงานใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห์ ผู้จดัการกองทุน 
และผูท้ีส่นใจ รวมถงึการแถลงขา่วต่อสื่อมวลชน โดยมผีูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม 

คณะกรรมการบรษิัทฯได้อนุมตัินโยบายการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรพัย์ของบรษิัทให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งซึ่ง
รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้ง รวมตลอดถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขอ้มูล รวมถงึไดก้ าหนดบทลงโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯหรอืน าขอ้มูลของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชน์ส่วน
ตน ตามนโยบายการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบรษิัทฯ
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  โดยคณะกรรมการ และ
ผู้บรหิารได้มกีารรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมา
สมาโดยตลอด 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อรายงานงบการเงนิที่มีขอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิ และ
สมเหตุสมผล งบการเงนิของบรษิทัฯ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่างระมัดระวัง รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงนิ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จดัใหม้กีารด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อให้มัน่ใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบนัทกึขอ้มูลทางการบญัชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะด ารงรกัษาไว้ซึ่งทรพัย์สนิ ทัง้นี้ เพื่อให้ทราบ
ขอ้บกพร่องและป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการด าเนินการที่ผดิปกติอย่างมสีาระส าคญั รวมถึงมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเพือ่ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการระหว่างกนั และ
ระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทยงัได้
จดัท ารายงานคณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้การรบัรอง  รวมถึงคณะกรรมการบรษิัทฯ จะเป็นผู้พจิารณาและอนุมตัิการท ารายการ
ระหว่างกนัทีม่คีวามส าคญั ไดแ้ก่ การท ารายการระหว่างกนัทีม่มีูลค่าเกนิ 10 ลา้นบาท และรายการระหว่างกนัทีม่มีูลค่าเกนิกว่าที่
ไดอ้นุมตังิบประมาณไว ้

 
บรษิัทฯ ได้ให้ความส าคญัเรื่องความพงึพอใจของลูกค้า จงึได้มกีารมอบหมายใหห้น่วยงานเฉพาะกจิของบรษิทัฯ 

ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของบรษิทัฯ ทไีม่ได้มปีฏสิมัพนัธ์กบัลูกค้า ท าหน้าที่ในการสอบถามความพงึพอใจของลูกค้าและการ
ตรวจสอบการทุจรติคอรร์บัชัน่ ผลจากการด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ดงันี้ 

1. ประเดน็ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกคา้  ซึง่เป็นค าถามปลายเปิด  ทางฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดท้ า

การรวบรวมผลการส ารวจ และน าไปพจิารณาปรับปรุงการให้บริการ โดยได้พจิารณาปรับโครงสร้างการ

ให้บรกิารกบัลูกคา้ใหม่ในปี 2561 ให้มคีวามเชื่อมโยงกนัตัง้แต่ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏบิตัิการ ฝ่ายเครดติ ตลอดจน

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

2. ประเดน็ค าถามเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่  สรุปผลการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว ไม่พบการทุจรติการเรยีกรับ 

หรอืจ่ายสนิบนกบัลูกคา้ 
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บรษิัทฯ ได้ให้ความส าคญัในเรี่องการเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัได้แก่ กลยุทธ์การด าเนินธุรกจิ และตัวชี้วดัผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ที่เป็นขอ้มูลทางการเงนิ และที่ไม่ใช่การเงนิ เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดบัความพงึพอใจของ
ลูกคา้ ซึง่ไดเ้ปิดเผยใหแ้ก่นักลงทุน และผูท้ีส่นใจในขอ้มูลของบรษิทั 

ส าหรบัปี 2560 ทางหน่วยงาน Factoring Chain International (FCI) ได้เปิดเผยว่าขอ้มูลการรบัซื้อลูกหนี้การคา้
ของประเทศไทยดงันี้ 

จ านวนบรษิทัทีใ่หข้อ้มูล   :  6 บรษิทั 
ปรมิาณการใหส้นิเชื่อรวม  :  221,000 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่น 39.40 บาทต่อ EUR) 
อตัราการเตบิโตเฉลีย่      :    6% 
ซึง่บรษิทัฯ มปีรมิาณการใหส้นิเชื่อรบัซือ้ลูกหนี้การคา้รวมในปี 2560 จ านวน 7,264 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นส่วนแบ่ง

การตลาด 3% โดยประมาณ 
 

นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส  :  คณะกรรมการบรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผูม้สี่วนได้เสยีทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส 
ขอ้ร้องเรยีน และขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง 
หรอืระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้ก าหนด
มาตรการคุม้ครองและปกป้องผูแ้จง้เบาะแส 
 ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์บรษิทัฯ ได้จดัให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อท าหน้าที่ในการตดิต่อและ
ใหข้อ้มูลต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห ์รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวต้องเป็นขอ้มูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน ตรงต่อ
ความเป็นจรงิ และทัว่ถงึ    ทัง้นี้   ผูส้นใจสามารถตดิต่อขอขอ้มูลบรษิทัจากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธไ์ดท้ี่หมายเลขโทรศพัท์     
+66 2686 3229 หรอืทางอเีมล ์ IR@leaseit.co.th บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงนิเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรง 
 

นโยบำยว่ำด้วยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

 บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของ
ตน หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตาม
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 เพือ่ใหบ้รษิทัฯมขีอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ ของบรษิทัฯ
และบรษิทัย่อยได ้ รวมถงึการทีก่รรมการและผูบ้รหิารต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัและซื่อสตัยส์ุจรติ ซึง่ต้องตดัสนิใจ
โดยไม่มสี่วนไดเ้สยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจขอ้มูลในรายงานดงักล่าวจงึเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้
การท าหน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. ค ำนิยำม 
บริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัย่อย หมายถงึ   

1. บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ทีม่อี านาจในการควบคุมกจิการ 
2. บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ทีบ่รษิทัย่อยตามขอ้ 1 มอี านาจควบคุมกจิการ 
3. บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ทีอ่ยู่ภายใตอ้ านาจควบคุมกจิการต่อเป็นทอดๆ โดยเริม่จากการอยู่ภายใต้
อ านาจควบคุมกจิการของบรษิทัย่อยตามขอ้ 2 

บริษทัในเครือ หมายถงึ บรษิทัมหาชนจ ากดับรษิทัหนึ่งซึง่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดับรษิทัใด
บรษิทัหนึ่งหรอืหลายบรษิทัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
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 บรษิทัหนึ่งมอี านาจควบคุมเกีย่วกบัการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการซึง่มอี านาจจดัการทัง้หมดหรอืโดยส่วนใหญ่ของ
อกีบรษิทัหนึ่ง 

 บรษิทัหนึ่งถอืหุน้ในอกีบรษิทัหนึ่งเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้  ในกรณีทีบ่รษิทัแรกและหรอืบรษิทั
ในเครอืบรษิทัเดยีว หรอืหลายบรษิทัหรอืบรษิทัแรกและหรอืในชัน้ต่อๆไป  หรอืบรษิทัในเครอืในล าดบัขัน้แรกและหรอื
บรษิทัเดยีว  หรอืหลายบรษิทัถอืหุน้ของบรษิทัใดมจี านวนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ให้
ถอืว่า บรษิทันัน้เป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัแรกดว้ย  ตามกฏกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่4 (พ .ศ . 2535) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ .ศ 2535 

ผู้บริหำร หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ะดบัแรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่ง
เทยีบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาสีร่ะดบัทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชี
หรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 
 
บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. บุคคลทีม่อี านาจควบคุมกจิการบรษิทั และในกรณีทีบุ่คคลนัน้เป็นนิตบุิคคลใหห้มายความรวมถงึกรรมการของ     
นิตบุิคคล 
2. คู่สมรส บุตร หรอืบุตรบุญธรรมทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลตามขอ้ 1 
3. นิตบุิคคลตามขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 มอี านาจควบคุมกจิการ 
4. บุคคลอื่นทีม่ลีกัษณะตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 
เมื่อบุคคลใดกระท าการดว้ยความเขา้ใจหรอืตกลงว่า หากบรษิทัท าธุรกรรมทีใ่หป้ระโยชน์ทางการเงนิแก่บุคคลดงักล่าว 
กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 จะไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิดว้ย ใหถ้อืว่าบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งส าหรบัการท าธุรกรรมนัน้ ตามมาตรา 89/1 ของพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 
 
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยห์รอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง (ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้) ค านึงถงึประโยชน์ของตน
มากกว่าของลูกคา้ (ตามแนวทางการพจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย)์ 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หมายถงึ การท าธุรกรรมระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หมายถงึ ไดแ้ก่ บุคคลดงัต่อไปนี้ 

1. ผูบ้รหิารของบรษิทั 
2. ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
3. ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
4. บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรส หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายกบับุคคลตามขอ้ 1 ขอ้ 2 
หรอืขอ้ 3 ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส บุตร หรอืญาตสินิทอื่น 
5. นิตบุิคคลใดๆ ทีบุ่คคล ตามขอ้ 1 ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุม หรอืมสี่วนไดเ้สยีอื่นใด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนีัยส าคญั 

อ ำนำจกำรควบคุมกิจกำร หมายถงึ 
1. การถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในนิตบุิคคลหนึ่งเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบุิคคลนั ้น 
2. การมอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของนิตบุิคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืไม่วา่

เพราะเหตุอื่นใด 
3. การมอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมด ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
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 2. กฏหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
นโยบายว่าดว้ยการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีฉบบันี้ ไดอ้อกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฏหมายที่
เกีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 
2.1. มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดให้ การด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความรบัผดิชอบ ความระมงัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั มตคิณะกรรมการตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
2.2. มาตรา 89/14 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของ
ตน หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง กรณีเป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
2.3. มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั จดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 
ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจด็วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
2.4. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 2/2552 ก าหนดให ้กรรมการและผู้บรหิารต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมี
ส่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอื
บรษิทัย่อย 
2.5. มาตรา 88 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้รรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้เมื่อมกีรณี 
ดงัต่อไปนี้ 

1. มสี่วนไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัช ีโดยระบุขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลกัษณะของสญัญา ชื่อคู่สญัญา ส่วนไดเ้สยีของกรรมการในสญัญานัน้ (ถ้าม)ี 
2. ถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทั และบรษิทัในเครอืโดยระบุจ านวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัช ี(ถ้าม)ี 

  
3. กำรรำยงำน 
3.1. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตน หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง กรณี
เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย โดยกรอกแบบแจง้รายงานการมสี่วนไดเ้สยี
ของกรรมการและผูบ้รหิาร (ตามเอกสารแนบ) ดงันี้ 
             - รายงานในครัง้แรก : ใหร้ายงานภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป นับจากวนัทีเ่กดิรายการการมสี่วนไดเ้สยี 
             - รายงานการเปลีย่นแปลงขอ้มูลการมสี่วนไดเ้สยี : ใหร้ายงานโดยมชิกัชา้ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงขอ้มูล โดยระบุแจง้การเปลีย่นแปลงครัง้ทีเ่ท่าใดไวด้ว้ย 
3.2. กรรมการและผูบ้รหิารส่งแบบแจง้รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลขานุการบรษิทัทนัท ีหรอื
ภายในเวลาทีก่ าหนด 
3.3. เลขานุการบรษิทั ด าเนินการดงันี้ 
            - จดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
            - เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีก่รรมการและผูบ้รหิารรายงานต่อบรษิทั 
            - เปิดเผยขอ้มูลการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
  
4. บทก ำหนดโทษ 
ตามบทบญัญตัแิห่งกฏหมาย ก าหนดดงันี้ 
4.1. มาตรา 281/2 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารผูใ้ด ไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายหรอืท าใหต้นเองหรอืผูอ้ ื่นไดร้บั
ประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิจ านวนค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ หรอืประโยชน์ที่
ไดร้บั แต่ทัง้นี้ค่าปรบัดงักล่าวต้องไม่ต ่ากว่าหา้แสนบาท 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนที ่2 หน้า 67 

4.2. มาตรา 281/3 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารบรษิทัผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 89/14 ต้องระวาง
โทษปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท และปรบัไม่เกนิวนัละสามพนับาทตลอดเวลาทีย่งัมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กต้อง 
4.3. มาตรา 281/5 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัผูใ้ดไม่ปฏบิตัหิน้าทีท่ีก่ าหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2) 
หรอื (3) หรอืมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท 
4.4. มาตรา 203 แห่ง พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัคนใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 88 หรอื 
ปฏบิตัติามแต่ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ตรงกบัความจรงิ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 
 

หมวดท่ี 5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร  โดย
คณะกรรมการบรษิทัได้ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั  โดยบรษิัทได้ก าหนด
อ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการในเรื่องทีส่ าคญัต่าง ๆ  เอาไวอ้ย่างชดัเจน เช่น การก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
การด าเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ การพจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิแผนการขยายธุรกจิ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร เป็นต้น ซึง่แสดงรายละเอยีดไวใ้นแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธาน
กรรมการและคณะกรรมการบรษิทั 
 

       โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
ปัจจุบนับรษิัทฯ มกีรรมการทัง้สิ้นจ านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระที่ไม่เป็น
ผู้บรหิารจ านวน 5 ท่าน และยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ านวน 4 ท่าน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ช่วยในการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ พจิารณา
และรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมสีิทธหิน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี้ 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชเีพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ ได้ และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี 
นับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นครัง้แรก อนึ่งบรษิทัฯ ไม่มกีรรมการอสิระท่านใดทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระของบรษิัทฯ เกนิ 9 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นครัง้แรก และ  บรษิทัฯไม่มี
กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 บรษิทั (ไม่นับรวมต าแหน่งทีป่รกึษาในบรษิทัจดทะเบยีน) 

        บรษิัทมนีโยบายไม่ให้กรรมการผู้จดัการของบรษิัท ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทอื่น และบรษิัทจด
ทะเบยีนอื่นมากกว่า 2 บรษิทั (ไม่นับรวมบรษิทัในเครอื) และต้องไม่เป็นกรรมการในบรษิทัทีท่ าธุรกจิประเภทเดยีวกนั หรอืธุรกจิ
ทีอ่าจก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ มนีโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นคนละ

บุคคลกนั เพื่อป้องกนัมใิหบุ้คคลใดมอี านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทัง้มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่

ของแต่ละต าแหน่งไวอ้ย่างชดัเจนในอ านาจด าเนินการของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูก้ าหนดอ านาจหน้าที ่และ

คดัเลอืกบุคคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวโดยประธานกรรมการมาจากการเลอืกตัง้ของกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธาน

ในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามระเบยีบวาระการประชุม และสนับสนุนใหก้รรมการ

ทุกท่านมสี่วนร่วมในการประชุม เช่น ตัง้ค าถามหรอืขอ้สงัเกต ให้ค าปรกึษาและให้ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้รหิาร และสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกจิของบรษิทั แต่จะไม่กา้วก่ายในการบรหิารการจดัการกจิการของบรษิทั  
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คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

หลากหลาย ทัง้ด้านการเงนิ การบญัช ีการบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และกจิการธนาคาร โดยกรรมการอสิระของ 

บรษิัทฯ มคุีณสมบตัิสูงกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามรายละเอยีดซึง่แสดงอยู่ภายใต้หวัขอ้ รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจ

ควบคุม และเลขานุการบรษิทั  

อนึ่ง กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกที่

บรษิทัใชบ้รกิารอยู่ตัง้แต่จดัตัง้บรษิทั 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิัทฯ เพื่อให้มหีน้าที่และความรบัผดิชอบตามพระราช 

บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัิทีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน

วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์ทศิทางและนโยบายในการด าเนินงาน แผนการประกอบธุรกจิ และงบประมาณประจ าปีของบรษิทั และ

ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกจิทีก่ าหนดไวภ้ายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองคณะกรรมการบรษิทัและที่ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของ

บรษิัท และผู้มสี่วนได้เสยีเป็นส าคญั ทัง้นี้เพื่อสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืใหแ้ก่บรษิัท และเพิม่มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

โดยคณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารพจิารณาทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบในวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์ทศิทางและนโยบาย

ในการด าเนินงานของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี เพือ่ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และสภาพธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยคณะกรรมการต้อง

เขา้ใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของตน และต้องปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็น

ส าคญั  

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบาย และแผนการสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิารสูงสุดขององคก์ร และผูบ้รหิาร

ระดบัสูง ประกอบดว้ย ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ โดยมกีารก าหนดแนวทางการด าเนินการ

ไว้อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ มหีน้าที่พจิารณาคดัเลอืก ติดตามการด าเนินการตามแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

และการพจิารณาคัดเลือกกรรมการผู้จดัการ  และกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่พจิารณาคัดเลอืก ติดตามการด าเนินการตาม

แผนการสบืทอดต าแหน่ง และการพจิารณาคดัเลอืกผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  และผูอ้ านวยฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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นโยบำยเรื่อง “แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan)” 
1. บทน ำ  

บรษิทั ลซีอทิ จ ากดั (มหาชน)(“บรษิทัฯ”) ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการใหม้คีวามยัง่ยนื คณะกรรมการ
บรษิทัฯ จงึได้จดัท าและน านโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่ง Succession Plan เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอไป     
2. วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่าองค์กรมีก าลังคนที่มีคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ 
(Competencies) มากน้อยเพยีงใด 

2. เพือ่สามารถวางแผนการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชงิรุก โดยวางแผนการสรรหาและพฒันาจาก
บุคลากร ในองค์กรที่มศีกัยภาพในต าแหน่งงานระดบัผู้จดัการแผนกขึน้ไปจนถึงกรรมการผู้จดัการหรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคลากรจากภายนอก 

3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดต าแหน่งงานที่จะเกษียณอายุและการบรหิารคนเก่งหรอืต าแหน่งงานที่เป็นที่
หมายปองของตลาด/คู่แขง่ 

4. เพือ่ลดอตัราสูญเสยีบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 
5. เพื่อเป็นการจูงใจและธ ารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอด

ต าแหน่งงาน พรอ้มไดร้บัโอกาสในการพฒันาและปรบัเลื่อนต าแหน่งงานทีสู่งขึน้ 
 
3. ระเบยีบปฏิบติัและหลกัเกณฑ ์

3.1  ระเบยีบปฏบิตัแิละหลกัเกณฑแ์ผนการสบืทอดต าแหน่ง (SUCESSION PLAN) 
บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑแ์ละระเบยีบปฏบิตัิการคดัเลอืกบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงานบรหิารที่

ส าคัญของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ
ประสบการณ์และความสามารถเป็นมอือาชพี ผ่านคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ/
หรอื กรรมการผูจ้ดัการและวางแผนสบืทอดต าแหน่งงาน ตามระดบัพนักงาน ดงันี้ 

ก)  ระดบักรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
 ฝ่ายบรหิารเป็นผูจ้ดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งในระดบักรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาและน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ 

 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน จดัใหม้กีารตดิตามความคบืหน้าของ
แผนสบืทอดต าแหน่ง ตัง้แต่การระบุผูส้บืทอดต าแหน่ง(แจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะตวั) การพฒันา
ศกัยภาพ ตลอดจนการประเมนิผล  

 เมื่อต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/กรรมการผู้จดัการว่างลงหรอืผูอ้ยู่ในต าแหน่ง
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
มีหน้าที่ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการคนใหม่  เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูท้ ีม่คีวามเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

 
คุณสมบตัเิบือ้งต้นของกรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เป็นดงันี้ 
1. การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
2. มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในต าแหน่งผูอ้ านวยการสายงานขึ้นไป 
3. มคีวามเป็นผูน้ าและมวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล 
4. มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธแ์ละการจดัการองคก์ร 
5. มกีารตดัสนิใจและการแกไ้ขปัญหาทีสุ่ขมุ รอบคอบ ค านึงถงึประโยชน์สูงสุดขององคก์ร 
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ข)  ระดบัผูบ้รหิาร ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายถงึระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 ฝ่ายบรหิารเป็นผู้จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งในระดบัผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการฝ่ายถงึระดบั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผูพ้จิารณาและน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ต้องจดัใหม้กีารตดิตามความคบืหน้าของแผนสบืทอดต าแหน่ง ตัง้แต่การระบุผูส้บื
ทอดต าแหน่ง(แจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะตวั) การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการประเมนิผล  

 เมื่อต าแหน่งผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายถงึระดบัผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการว่างลงหรอืผูอ้ยู่
ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งได้ กรรมการผุ้จดัการมหีน้าที่ในการคัดเลือกและ
แต่งตัง้ผูบ้รหิารในต าแหน่งทีว่่างลงคนใหม่   

 
คุณสมบตัเิบือ้งต้นของผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายถงึระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นดงันี้ 
1. การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
2. มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในต าแหน่งผูจ้ดัการขึน้ไป 
3. มคีวามเป็นผูน้ าและมวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล 
4. มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์ 
5. มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ และมองเหน็ประโยชน์แก่องคก์รเป็นส าคญั 

 
3.2  แผนการสบืทอดต าแหน่งของบรษิทัฯ มกีระบวนการ ดงันี้ 

3.2.1 สร้างแผนการพฒันาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า 
ก่อนพนักงานจะเกษยีณหรอืออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 

3.2.2 ก าหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ 
ทกัษะ บุคลกิภาพและทศันคตทิีพ่งึปรารถนาของพนักงานในต าแหน่งนัน้ๆและจดัท าแผนพฒันา
เป็นรายบุคคล(Individual Development Plan) 

3.2.3 คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของบุคคลทีจ่ะเขา้รบัต าแหน่งเขา้สบืทอดต าแหน่ง 
(candidate) เพือ่พจิารณาความเหมาะสม 

3.2.4 ระบุผู้สืบทอดต าแหน่งอย่างน้อย 2 คน จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงานของ
พนักงาน โดยมกีารแจง้ใหพ้นักงานทราบล่วงหน้า(แจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะตวั)  เพือ่เตรยีมรบั
มอบและเรยีนรูง้าน  

3.2.5 พฒันาและประเมนิพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผูส้บืทอดต าแหน่งว่าจะสามารถมพีฒันาการและสร้าง
ผลงานตามทีค่าดหวงัไดจ้รงิ กรณีไม่เป็นตามคาดหมายใหด้ าเนินการดงันี้ 
3.2.5.1 ด าเนินการคดัเลอืกและวางแผนการสบืทอดต าแหน่งใหม่และพฒันาผูส้บืทอดต าแหน่ง

ส ารองแทน (ถ้าม)ี หรอื 
3.2.5.2 สรรหา และคดัเลอืกจากบุคคลภายนอก 

3.2.6 เมื่อผูส้บืทอดต าแหน่งมคุีณสมบตัคิรบตามต าแหน่งที่มหีน้าที่รบัผดิชอบสูงขึน้และมตี าแหน่งงาน
ว่างลงหรอืมตี าแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้น าเสนอการปรบัเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งและรกัษาการ 
(Promotion & Acting) ตามนโยบายของบรษิทัฯ  
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นโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการระหว่างกันของ

บรษิัทฯ และบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ว่าผู้มสี่วนได้เสยีในเรื่องใดจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว โดย

คณะกรรมการบรษิัทฯ จะต้องดูแลให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอ้บังคับ 

ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง การ

ปฏบิตัิให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่

ส าคญัของบรษิทัฯ รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชโีดยเคร่งครดั  

 นอกจากนี้ บรษิัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้สอบบญัช ีหรอืผู้เชี่ยวชาญอสิระ แล้วแต่กรณี 

พจิารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกนั และจะท าการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ แบบแสดง

รายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 

คู่มือจรรยำบรรณส ำหรบักรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

ก. จรรยำบรรณบริษทัลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (Lease-IT) 

กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ที่จะด าเนินการและยดึถอืจรรยาบรรณของบรษิทัในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
1. ลูกค้ำ 

ใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจอย่างเหมาะสม โดยการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่อีย่างมคุีณภาพ 

ใหบ้รกิารดว้ยความเป็นธรรม รวมทัง้ดูแลรกัษาขอ้มูลต่าง ๆ ของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

2. ผู้ถือหุ้น 

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม โดยด าเนินการใหม้ผีลประกอบการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้มรีะบบ

การควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. พนักงำน 

สรรหาและรกัษาพนักงานทีม่คีวามสามารถในการปฏบิตังิาน รวมทัง้พฒันาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสรมิ

พนักงานใหม้โีอกาส ความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชพี 

4. พนัธมิตรและคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

ปฏบิตัต่ิอพนัธมติร และคู่แขง่ทางการคา้อย่างเป็นธรรม และรกัษาความลบัภายใต้หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้ไม่แสวงหาขอ้มูลของพนัธมติรและคู่แขง่ทางการค้า อย่างไม่สุจรติและไม่เป็นธรรม 

5. เจ้ำหน้ีและคู่ค้ำ 

ยดึมัน่ในความซื่อสตัยต่์อการปฏบิตัติามเงื่อนไขทีใ่หไ้วต่้อเจา้หนี้และคู่คา้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไขค ้า

ประกนั การบรหิารเงนิทุน รวมถงึการบรหิารสภาพคล่อง เพือ่ใหบ้รษิทัมคีวามแขง็แกร่งและมคีวามพรอ้มทีจ่ะช าระหนี้ 

โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไข รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีก่ าหนด 

6. สงัคม 

ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และระมดัระวงัในการพจิารณาด าเนินการใด ๆ ในเรื่องที่

กระทบต่อความรูส้กึของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนี้บรษิทัจะมุ่งด าเนินการ และใหก้ารสนับสนุนกจิกรรม

ต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 
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7. ส่ิงแวดล้อม 

มุ่งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ดูแลดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มของบรษิทัอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพือ่ไม่ใหม้ผีลกระทบใด ๆ กบัชุมชนใกลเ้คยีง และส่งเสรมิพนักงานใหม้จีติส านึก และความรบัผดิชอบ

ต่อสิง่แวดลอ้ม 

8. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

มกีารควบคุมดูแลและป้องกนัเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื

รายการระหว่างกนัทีไ่ม่เหมาะสม โดยก าหนดนโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิกระบวนการในการพจิารณาและอนุมตัิ

รายการ พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มูลและอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์น่วยงานต่าง ๆ ทีก่ ากบั

ดูแลบรษิทั 

9. กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 

เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนทัว่ไปอยา่งถูกต้อง ครบถ้วนทัว่ถงึและทนักาล 

รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีในฐานะบรษิทัจดทะเบยีน จะพฒันางานก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน เพือ่ประโยชน์และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

 
ข. จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั 

กรรมการบรษิทัจะปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม ภายใต้หลกัการดงัต่อไปนี้ 
 

1. ควำมซ่ือสตัย ์ยุติธรรม และคุณธรรม 

- ในการด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการจะกระท าการดว้ยความซื่อสตัย ์ยุตธิรรม และมคุีณธรรม 
- กรรมการจะไม่เลอืกปฏบิตัจิากความแตกต่างดา้นเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรอืความไร้

สมรรถภาพทางร่างกาย 
- กรรมการจะไม่ใหค้ าสญัญา หรอืท าขอ้ผูกพนัในเรื่องที่บรษิทัไม่ประสงคจ์ะด าเนินการ  หรอืไม่สามารถจะ

ด าเนินการได ้
- การด าเนินการใด ๆ ของกรรมการจะต้องไม่ก่อใหเ้กดิค าถามในเรื่องของความซื่อสตัยส์ุจรติ 
- กรรมการจะยดึมัน่ต่อความจรงิ และจะไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม จะไม่พดูหรอื

กระท าการอนัเป็นเทจ็และจะไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิโดยละเวน้การพดู หรอืการปฏบิตัิ 
2. กำรด ำเนินธรุกรรมส่วนตวั 

- การด าเนินธุรกรรมส่วนตวั หรอืธุรกจิอื่น ๆ ของกรรมการ จะต้องแยกออกต่างหากจากการด าเนินกจิการของ
บรษิทัในฐานะกรรมการบรษิทั 

- กรรมการจะไม่ใชช้ื่อบรษิทัในการด าเนินธุรกรรมส่วนตวั หรอืธุรกจิอื่น ๆ 
- กรรมการจะใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารเฉพาะแต่ทีบ่รษิทัมอียู่ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

3. กำรรกัษำควำมลบั 

- กรรมการจะต้องท าใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้่าจะไม่มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ พนักงาน และการ
ด าเนินงานของบรษิทั ทัง้โดยเจตนา และไม่เจตนาต่อบุคคลทีส่าม เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั 

- กรรมการจะไม่ใช้ขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการเป็นกรรมการบรษิทัเพือ่ผลประโยชน์ทางการเงนิทัง้ของส่วนตน และของ
ผูอ้ ื่น 
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4. กำรเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ 

- กรรมการจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกจิส่วนตวั หรอืธุรกจิอื่น ๆ รวมทัง้เรื่องใด ๆ ทีเ่ป็นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอือาจน าไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามนโยบายทีอ่าจก าหนดใหก้รรมการปฏบิตัใินแต่ละ
ครัง้โดยทนัท ี

- กรรมการจะต้องเปิดเผยความสมัพนัธใ์ด ๆ ทีต่นมกีบับรษิทั ตามนโยบายเรื่องความเป็นอสิระทีอ่าจก าหนดให้
กรรมการปฏบิตัใินแต่ละครัง้ 

- การด าเนินกจิการใด ๆ กบับรษิทัของกรรมการ จะต้องอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืถูกเขา้ใจว่าเกดิขึน้ 

5. กำรยึดถือปฏิบติัตำมกฎหมำย 

- กรรมการจะยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ 
6. กำรรบัเงิน ของขวญั สนัทนำกำร และกำรเดินทำง 

- กรรมการจะต้องไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ระกอบธุรกจิกับบรษิทั 
รวมทัง้ผูท้ ีก่ าลงัตดิต่อ เพือ่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทั 

- ในกรณีทีม่ผีูเ้สนอให ้ กรรมการจะต้องไม่รบัผลประโยชน์ส่วนตนในจ านวนทีเ่กนิความเหมาะสม 
 

ค. จรรยำบรรณพนักงำน 
1. ขอบเขต 

จรรยาบรรณพนักงานนี้ใชบ้งัคบักบัพนักงานของบรษิทัอนัไดแ้ก่ พนักงานบรษิทั และกจิการอื่น ๆ ทีบ่รษิทัมอี านาจ
ควบคุม  

2. กำรปฏิบติัตำม 

- พนักงานทุกคนมหีน้าทีใ่นการท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ และจรรยาบรรณพนักงาน 
ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามจารตีประเพณี หรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะไดก้ าหนดไวแ้ลว้ใน
ขณะนี้ และหรอืทีจ่ะก าหนดต่อไปในภายภาคหน้าโดยเคร่งครดั 

3. กำรประกอบกิจกำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม 
บรษิทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างมคุีณธรรมและจรยิธรรมในทุกกจิกรรมของบรษิทั ในการประกอบกจิการงาน 
พนักงานต้องยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม โดยปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ยตุธิรรม คดิ พดู ท า บนพืน้ฐานความ
ถูกต้อง เทีย่งตรง ประพฤตตินใหเ้หมาะสมตามค่านิยมทีด่ขีองสงัคม  

4. กำรรกัษำผลประโยชน์บริษทั 

- พนักงานพงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคุีณธรรม และรบัผดิชอบตามแนวทาง นโยบาย ระเบยีบ
ปฏบิตัทิีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้โดยมุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ 

- การรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัต้องเกดิจากการกระท าโดยชอบธรรม ไม่กระท าการช่วยเหลอืสนับสนุนหรอื
ยอมเป็นเครื่องมอืทีจ่ะท าใหเ้กดิการหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่างๆ ตามหลกัธรรมา      
ภบิาลของการด าเนินธุรกจิ 

5. ควำมเช่ือถือได้ของข้อมูล 

- ขอ้มูลทุกประเภทของบรษิทัต้องเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิและถูกต้อง 
- พนักงานทุกคนจะร่วมมอืกนัในการจดัท าขอ้มูลใหถู้กต้องโดยบนัทกึขอ้มูล และจดัท ารายงานอยา่งถูกต้องและทนั

ต่อเหตุการณ์ ขอ้มูลทุกประเภทของบรษิทัต้องการความถูกต้อง แม่นย า และความโปร่งใส  
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6. กำรรกัษำควำมลบัของข้อมูล 

- พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเวน้เป็นไปตามกฎหมาย หรอืไดร้บั
การอนุมตัจิากบรษิทั 

- การเกบ็รกัษาขอ้มูลของลูกคา้ถอืเป็นเรื่องส าคญัทีพ่นักงานทุกคนต้องปฏบิตัโิดยเคร่งครดั และหา้มมใิหพ้นักงาน
เปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ของลูกคา้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าดว้ยวธิกีาร หรอืสื่อใด ๆ เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้
ใหแ้ก่ผูอ้ านาจตามกฎหมายหรอืตามค าสัง่ศาล 

7. กำรส่ือสำรและกำรแสดงออกในนำมบริษทั 

- บรษิทัยดึมัน่ต่อการประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเปิดเผย การสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจะต้อง
ถูกต้อง เทีย่งตรง ตรงไปตรงมา และมกีารใชช้่องทางในการสื่อสารทีเ่หมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- หา้มการสื่อสาร การตพีมิพ ์และประกาศทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัดว้ยขอ้มูลทีไ่ม่เป็นจรงิ บดิเบอืน ประสงค์
รา้ย รวมถงึขอ้มูลทีอ่าจกระทบชื่อเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารดว้ยวาจาหรอืลาย
ลกัษณ์อกัษร 

8. กำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย ์

- หา้มพนักงานทีรู่ข้อ้มูลทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซือ้ขายหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เปิดเผยหรอืใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลทีย่งัไม่เปิดเผยเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ทัง้ของตนเอง และหรอืบุคคลอื่นทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 
 

9. กำรคุกคำม 

- บรษิทัยดึมัน่ในการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพและปราศจากการคุกคามใด ๆ หาก
ไดร้บัรายงานถงึเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมใดทีข่ดัต่อแนวปฏบิตั ิและหากเป็นจรงิ จะส่งผลต่อการลงโทษทางวนิัย 

10. กำรพนัน กำรด่ืมแอลกอฮอล ์และส่ิงเสพติด 

- หา้มพนักงานเสพ ครอบครอง ซือ้ ขาย ขนยา้ย สิง่เสพตดิ หรอืสารควบคุม )ยกเวน้ยาตามใบสัง่ของแพทย์ (  
- หา้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นระหว่างปฏบิตัหิน้าที ่เวน้แต่ในงานเลีย้งสงัสรรคห์รอืการตอ้นรบัลูกคา้ตาม

ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั และต้องไม่ดื่มจนมนึเมาหรอืขาดสติ 
- หา้มพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างปฏบิตัหิน้าที ่หรอืในพืน้ทีข่องบรษิทั 

11. กำรให้และรบัของก ำนัลและกำรเล้ียงรบัรอง 

- พนักงานต้องไม่เรยีกรอ้งหรอืแสดงอากปักริยิาทีแ่สดงเจตนาทัง้ทางตรงและทางออ้มวา่ ต้องการรบัเงนิและหรอื
ประโยชน์อื่นใดทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิของพนักงานในนามบรษิทั เวน้แต่ไดร้บัทรพัยส์นิ และใน
โอกาสทีเ่ป็นพธิกีาร หรอืตามธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ทีด่งีาม หรอืจารตีทางการคา้ 

12. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- พนักงานทุกคนต้องปฏบิตังิานโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญัและต้องค านึงอยู่เสมอว่า ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่นเองจะต้องไม่มสี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ขดักบัผลประโยชน์ของบรษิทั และหลกีเลีย่งความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจมขีึน้ทัง้ทางตรงทางออ้ม 

13. กำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่และสินบน 

- พนักงานมหีน้าทีใ่นการศกึษา และท าความเขา้ใจกบันโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่และสนิบนของบรษิทั และปฏบิตัิ
ตามแนวทางทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

14. ทรพัยสิ์นของบริษทั 

- พนักงานทุกคนมหีน้าทีใ่นการดูแลรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัมใิหสู้ญหาย เสยีหาย หรอืน าไปใชใ้นทางที่
ผดิ 
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15. กำรป้องกนักำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้กบักำรก่อกำรร้ำย 

- พนักงานต้องยดึถอืและปฏบิตัติามระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิใหก้บัการก่อการรา้ย 

16. กำรท ำงำนอ่ืนหรือกิจกรรมภำยนอก 

- พนักงานต้องไม่เป็นพนักงานขององคก์รอื่นหรอืท ากจิกรรมภายนอกอื่น ๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัในระหว่างการ
ปฏบิตัหิน้าที ่

17. สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทำงกำรเมือง 

- บรษิทัจะยดึหลกัสทิธมินุษยชนเป็นหลกัปฏบิตัริ่วมกนักบัพนักงานทุกคน โดยใหพ้นักงานเขา้ใจในหลกัสทิธิ
มนุษยชน เพือ่น าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏบิตังิานและไม่สนับสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 

- พนักงานจะต้องระมดัระวงัการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงในสถานทีท่ างานหรอืในเวลางาน หรอืในสถานที่
ใด ๆ ทีอ่าจท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าเป็นการแสดงความคดิเหน็ในฐานะพนักงานบรษิทั 

 
 ระบบกำรควบคุมภำยใน 

 บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิการ จงึได้มกีาร

จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีาร

ควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด และมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการอนุมตั ิการบนัทกึรายการ

บญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรพัย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ ยงัมกีารควบคุมภายในเกีย่วกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผู้บรหิาร

สายงานทีร่บัผดิชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้นางสาวพรีภา เป่ียมอุดมสุข ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได ้ โดยฝ่ายบรหิาร

จดัการจะมกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานจรงิกบัเป้าหมายที่ก าหนดไวเ้ป็นประจ าทุกเดอืน โดยจะมกีารประเมนิ ปัจจยัความ

เสี่ยงทัง้ที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการด าเนินงาน วเิคราะห์ถึงปัจจยัที่เป็นสาเหตุและมกีารก าหนดมาตรการในการ

ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี่ยง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งตดิตามความเสีย่งนัน้ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคบืหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ (Evaluation on 

the Performance of the Board of Directors) และการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-

Assessment) เป็นประจ าทุกปี เพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคดิเหน็ต่อผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ทัง้คณะโดยรวม ทัง้นี้ เพื่อช่วยให้ได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏบิตัิงานในระหว่างปีที่

ผ่านมา ผลการประเมนิเป็นดงันี้ 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัรายบุคคลปี 2561 โดยเฉลีย่ คอื 3.83 คดิเป็น 96% 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึ่งท าหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนดว้ย) รายบุคคลปี 2561 โดยเฉลีย่ คอื 3.90 คดิเป็น 98% 
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 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะปี 2561 

หวัขอ้การประเมนิ % 

1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 95% 

2.บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 93% 

3.การประชุมคณะกรรมการ 93% 

4.การท าหน้าทีข่องกรรมการ 96% 

5.ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 92% 

6.การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 94% 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบรายคณะ ปี 2561 

หวัขอ้การประเมนิ % 

1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 94% 

2.การประชุมคณะกรรมการ 93% 

3.บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 95% 

 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารเขา้ร่วม

ประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใหก้รรมการไดพ้จิารณาและทบทวนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และบรษิัท 

รวมถงึพจิารณาและอภปิรายประเดน็ต่างๆ เกีย่วกบัการบรหิารจดัการ หรอือยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมกีารแจง้ผล

การประชุมให้กรรมการผู้จดัการรบัทราบ เพื่อพจิารณาและปรบัปรุงต่อไป ทัง้นี้ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีาร

ประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม 1 ครัง้   เมื่อวนัที ่ 18 ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/กรรมการ

ผูจ้ดัการ (CEO) เป็นประจ าทุกปีโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยไดม้กีารพจิารณาและอนุมตัเิกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ประจ าปีของกรรมการผุ้จดัการ (CEO) เมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 โดยไดท้ าการชีแ้จงเกณฑก์ารประเมนิดงักล่าวให้กรรมการ

ผู้จดัการ (CEO) รบัทราบ และก าหนดให้ท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นไป  ส าหรบัผลการประเมนิผล

การปฏบิตังิานประจ าปีของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ส าหรบัปี 2561  เป็นดงันี้คอื  

หมวดที ่1 การวดัผลการปฏบิตังิาน 
       คะแนนแฉลีย่ (คะแนนเต็ม 4) 

ขอ้ 1 ความเป็นผูน้ า      3.67  
ขอ้ 2 การก าหนดกลยุทธ ์     3.62 
ขอ้ 3 การปฏบิตัติามกลยุทธ ์     3.80 
ขอ้ 4 การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ   3.83 
ขอ้ 5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ    3.54 
ขอ้ 6 ความสมัพนัธก์บัภายนอก    3.71 
ขอ้ 7 การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร   3.51 
ขอ้ 8 การสบืทอดต าแหน่ง     3.23 
ขอ้ 9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร    3.89 
ขอ้ 10 คุณลกัษณะส่วนตวั     3.76 
คะแนนรวมเฉลีย่      3.67 
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หมวดที ่2 การพฒันา CEO 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้ าแนะน าในการพฒันา CEO ไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 2.1    จุดแขง็ทีส่ าคญัที ่CEO ควรรกัษาไวม้ดีงันี้คอื  
ก) มแีนวคดิใหม่ๆในการพฒันาการท างานของผู้ใต้บังคับบญัชาและจัดคนได้เหมาะกับงาน 

ตลอดทัง้มแีนวคดิในการหาตลาดและป้องกนัความเสีย่ง  
ข) ความเป็นผูน้ าและการตดัสนิใจ     
ค) CEO มคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวอ้ย่างชดัเจน 
ง) ความรูธุ้รกจิขององคก์ร ความสามารถในการชีแ้จงพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ 
   

ขอ้ 2.2 ประเดน็ที ่CEO ควรไดร้บัการพฒันามากขึน้ในปีถดัไปมดีงันี้คอื  
CEO ควรหาโอกาสในการพฒันาความรู้ การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิของโลก 

ตลอดจนเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพฒันาองคใ์ห้เขม้แขง็และลดความเสี่ยงในการบรหิาร
จดัการ 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ มนีโยบายใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษ
เพิม่เติมตามความจ าเป็นโดยบริษัทจะแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรยีงกัน โดยการประชุมแต่ละครัง้ได้มกีารก าหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชดัเจนและมกีารส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท า
การเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุมโดยมผีู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมการ
ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอยีด และตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุก
ท่านไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมตขิองทีป่ระชุมในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี้บรษิัทมี
นโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ต้องมีจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด รวมทัง้ไดม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบรษิัทฯ และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ตรวจสอบได ้

 
ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จ านวนปีละ 13 ครัง้ (ไมน่ับรวมการประชุมคณะกรรมการ

ทีไ่ม่มคีณะกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 ครัง้) โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน มดีงันี้ 

 
รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุม/ 

จ ำนวนกำรประชุมรวม 
 ปี 2561 

1.นางดวงพร สุจรติานุวตั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  13/13 
2.นายเธยีรชยั ศรวีจิติร* รองประธานกรรมการ 6/6 
3.พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถี รองประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  13/13 
4.นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระ  13/13 
5.นายสุทศัน์  ขนัเจรญิสุข กรรมการอสิระ  13/13 
6.รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์ กรรมการอสิระ  13/13 
7.นายสมพล เอกธรีจติต์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 9/13 
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รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุม/ 
จ ำนวนกำรประชุมรวม 

 ปี 2561 
8.นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 7/7 
9. นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์* กรรมการบรหิารอาวุโส 13/13 

หมายเหตุ :  นางสาวปารฉิัตร เหล่าธรีศิริวิงศ ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร ตามมตคิณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 27 มถุินายน 2561 แทน
นายเธยีรชยั ศรวีจิติร ที่ลาออกไปเมื่อวนัที่ 27 มถุินายน 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้หมด รวมเป็นจ านวน 5 ท่าน ไดท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบในการ
สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทั ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การปฏบิตัิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พจิารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ธุรกรรมของผู้มสี่วนไดเ้สยี หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นต้น  ซึง่ไดก้ล่าวถงึ บทบาท หน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบไวใ้นส่วนของโครงสรา้งการจดัการ 
 อนึ่งในการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการพจิารณาและคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทันัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชตีามเกณฑ์การประเมนิผลของบรษิัท ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์   
ผลการด าเนินงาน ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิการใหส้นิเชื่อ ธุรกจิการเงนิ และความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีรวมถงึความเป็น
อสิระในการด าเนินงานของผู้สอบบญัชใีนปีทีผ่่านมา เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการพจิารณา
แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีโดยในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 29 มนีาคม 2561 ได้แต่งตัง้ให้ นางสาว
สมใจ คุณปสุต   ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4499  หรอืนางสาวรตันา จาละ  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3734 หรอื
นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4951 ซึ่งทุกคนเป็นผู้สอบบญัชจีาก ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท   นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าที่ในการพจิารณาเสนอแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้าง         
ผูต้รวจสอบภายในอกีดว้ย 
 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึน้ในทุกไตรมาส หรอือย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในปี 2561 บรษิัทได้จดั
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครัง้ และมกีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดงันี้  
 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุม/ 
จ ำนวนกำรประชุมรวม 

 ปี 2561 
1.  นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
2.  พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถี กรรมการตรวจสอบ 5/5 
3.  นางดวงพร สุจรติานุวตั กรรมการตรวจสอบ 5/5 
4.  นายสุทศัน์  ขนัเจรญิสุข กรรมการตรวจสอบ 5/5 
5.  รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 

 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอสิระ 5 ท่าน ได้ท าหน้าที่รบัผดิชอบในการพจิารณาให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ เพื่อพจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ดัการและพจิารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 

 

 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนที ่2 หน้า 79 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิัทฯ มกีารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพยีงพอส าหรับการ

รกัษากรรมการและผู้บรหิารทีม่คุีณภาพไว้โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกนิควร และอยู่ในระดบัที่สามารถเทยีบเคยีงได้

กบับรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยปัจจยัทีจ่ะน ามาพจิารณาประกอบดว้ย ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขต บทบาท

และความรบัผดิชอบ ทัง้นี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน

ส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร และจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไว ้ซึง่จะพจิารณาจาก

ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของผู้บรหิารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดอืน และเบีย้ประชุม มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 

(บาท/เดอืน) 

ค่าพาหนะมา

ประชุม* 

(บาท/เดอืน) 

ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 140,000.00 5,000.00 

กรรมการและกรรมการอสิระ   40,000.00 5,000.00 

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการชุด

ย่อย 

(บาท/เดอืน) 

ค่าพาหนะมาประชุม* 

(บาท/เดอืน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธาน

กรรมการสรรหา ประธานกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากับดูแล

กจิการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

35,000.00 5,000.00 

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน กรรมการ

ก ากับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร   

ความเสีย่ง 

10,000.00 5,000.00 

หมายเหตุ: ในวนัเดยีวกนัถา้มกีารประชุมหลายคณะ ใหจ้่ายค่าพาหนะไดเ้พยีงครัง้เดยีว 
 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาจากผลการ

ด าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการในปีทีผ่่านมา โดยประเมนิตามดชันีชี้วดั (Key Performance Indications) ที่ก าหนดไว้ ซึ่งใน

แต่ละหมวดจะมีการให้น ้าหนักที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดท าโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อ

หลกัทรพัย์ของบรษิัท ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มคีวามสอดคล้องกบัผลงานของ

บรษิทั และผลประโยชน์ทีส่รา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
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คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้หมด จ านวน 5 ท่าน ได้ท าหน้าที่รบัผดิชอบในการพจิารณา
สรรหาบุคคลเพือ่เสนอชื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท นอกจากนี้  คณะกรรมการสรรหายงัท าหน้าทีพ่จิารณาและเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่เป็นต าแหน่งบรหิารทีส่ าคญัของบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้ 5 ท่าน ท าหน้าทีพ่ฒันาและส่งเสรมิการปฏบิตัิตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบัของผู้ถอืหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก ากบัดูแล 
และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้ 5 ท่าน ท าหน้าที่บรหิารจดัการความเสี่ยงด้าน
สนิเชื่อ ดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ดา้นสภาพคล่องทางการเงนิ ดา้นการตลาดและการแขง่ขนั ดา้นการปฏบิตักิาร ดา้น
อัตราแลกเปลี่ยน และด้านอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมถงึ การบรหิารความเสีย่งดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของพนักงาน สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

 

4. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่    

เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษิทัฯ 

เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏบิตัิงานงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai 

Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลกัสูตรที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาบรษิัทที่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และสภาวชิาชพีการบญัช ี

ส าหรบัในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารฝีกอบรมแก่กรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้คอื 

1. นายสมพล เอกธรีจติต์            เขา้รบัการอบรมในหลกัสูตร ผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

2. นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา      เขา้รบัการอบรมในหลกัสูตร การจดัท างบการเงนิรวม  รบัมอืเกณฑ์การรบัรู้

รายไดใ้หม่ตาม TFRS 15 ส าหรบัธุรกจิทัว่ไป (In-House) และ การท า Financial Projection เพือ่ประเมนิมูลค่า

บรษิทั 

       

5. การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

- ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯ น าความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของ

บรษิทัฯ ไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่

ว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

- ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร  พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าว ใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ ที่มหีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรพัย์ของ  

บรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้หรอื

เสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ก่อนทีข่อ้มูลนัน้จะไดม้กีารเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท า

ดงักล่าวจะกระท าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ ื่น หรอืเพือ่ใหผู้อ้ ื่นกระท าดงักล่าวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะ

ถูกลงโทษตามมาตรการทางวนิัยของบรษิทัฯ 
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- บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารเขา้ใจและรบัทราบภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ในบรษิทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพย์ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

- บรษิัทฯ ได้ก าหนดมใิหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิให้แก่

สาธารณชนทราบ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ ทราบเกีย่วกบัขอ้ก าหนดขา้งต้น  

 

6. บุคลากร 

- จ านวนบุคลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มพีนักงาน ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ (ไม่รวมผูบ้รหิาร 12 ท่าน) 

ฝ่ำย จ ำนวนพนักงำน(คน) 

1. ฝ่ายขายและการตลาด 15 
2. ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  6 
3. ฝ่ายเครดติและนิตกิรรมสญัญา (บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ) 11 
4. ฝ่ายปฏบิตักิาร 24 
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 
6. ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 1 
7. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

รวม 59 
 

- ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 
-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนที ่2 หน้า 82 

10.  ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ยึดมัน่ในกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก             
ธรรมาภบิาล โดยเคร่งครดัในเรื่องจรยิธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

 
นโยบำยภำพรวม 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงาน โดยยดึหลกัปรชัญาในการบรหิารตามพนัธกจิและวสิยัทศัน์คอื 
วสิยัทศัน์ (Vision) 
ร่วมสรา้งโอกาสการเตบิโตใหก้บัทุกคน  Opportunity for All   
 
พนัธกจิ (Mission) 
เป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกนอกภาคสถาบนัการเงนิ (Non Bank) ที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในการประกอบธุรกจิ จนน าไปสู่การยกระดบัความสมัพนัธร์ะหว่าง
กนัในระดบัคู่คา้ (True Financial Partner) 

 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดทศิทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่การเตบิโตทีย่ ัง่ยนื ภายใต้ 3 มติหิลกั ดงัต่อไปนี้ 
 

 
 
1.มิติเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยด้วยกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs  
บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานในการส่งเสรมิการเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนให้ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

โดยเป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิ ส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มศีกัยภาพในการเติบโต

ทางธุรกจิ แต่ไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในระบบได ้ซึ่งบางรายอาจจ าเป็นต้องพึง่พาเงนิกู้นอกระบบซึง่อาจเป็นอุปสรรคใน

การขยายกจิการและไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีค่าดหวงัไว ้

ก.  นวตักรรมทางด้านผลติภัณฑ์ทางการเงนิ บรษิัทฯ มนีวตักรรมทางการเงนิหลากหลายที่ออกแบบมาเพือ่ให้ 

SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้า SMEs สามารถเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความศักยภาพที่

แทจ้รงิ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเตบิโตตามศกัยภาพและขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไดอ้ย่างสมบูรณ์  

ข. True Financial Partner  บริษัทสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางการเงนิให้กับ SMEs ให้มีความรู้ในการ

สโลแกนทีว่่า “True Financial Partner” 
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2. มิติสงัคม :  
ทำงด้ำนสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ ตระหนักถงึปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนัทีม่แีนวโน้มที่จะรุนแรงขึน้ และในปัจจุบนัมอีงคก์ร หน่วยงานทัง้

ภาครฐัและเอกชน รวมไปถงึองคก์รต่าง ๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยไม่ไดห้วงัผลก าไร ต่างตื่นตวัและหนัมาใส่ใจในการดูแลสิง่แวดล้อมกัน
มากขึน้  ดงันัน้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาหรอืลดผลกระทบที่เกดิขึน้จากการกระท าของมนุษย์ทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อม  บรษิัทจงึมคีวามมุ่งมนัที่จะด าเนินการด้านสิง่แวดล้อม เพื่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกนัของพนักงานทุกระดบัในองคก์ร 
และเพือ่แสดงถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และผูม้สี่วนไดเ้สยี ตามแนวทางดงันี้ 

1. การด าเนินการกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทั และ บรษิทัย่อย จะต้องปฏบิตัติามกฎหมายรวมทัง้ขอ้ก าหนดดา้น
สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครดั 

2. ร่วมสรา้งจติส านึกรกัษ์โลก รกัษ์สิง่แวดลอ้มใหก้บัพนักงาน เพือ่ใหพ้นักงานทุกคนตระหนึกถงึผลกระทบจากการ
กระท าหรอืไม่กระท าสิง่ต่าง ๆ โดยมคีวามเชื่อวา่จุดเลก็ๆ เมื่อรวมๆกนัหลายๆจุด จะเป็นกลุ่มและพลงัทีจ่ะ
สามารถลดหรอืบรรเทาภาวะมลพษิต่าง ๆ ลงได ้เพือ่ทีจ่ะไดส้่งต่อสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหก้บัลูกหลานเราต่อไป โดย
จดัใหม้กีารอบรม เผยแพร่ความรู ้ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทัว่กนั  

3. มุ่งมัน่ในการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่ามากทีสุ่ด  
4. ผูบ้รหิารทุกระดบัจะใหก้ารสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ เวลา งบประมาณ เพือ่ให้การ

ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีว่างไว ้
5. บรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพชวีติของบุคลากร ดว้ยการส่งเสรมิบรรยากาศและสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่เีพือ่ใหม้ี

ความสุขในการท างานควบคู่ไปกบัการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
ตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์ร 

6. บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางในการเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มเพือ่น าไปแกไ้ขใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดโดยแจง้ไปยงัหน่วยงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมสู่ความยัง่ยนื ซึง่จะท าหน้าทีป่ระสานงานกบัทุกฝ่าย
เพือ่ใหเ้กดิความส าเรจ็ในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

 โดยบรษิทัมคีวามมุ่งมนัทีจ่ะลดผลกระทบทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในหลาย ๆ ดา้น และประชาสมัพนัธใ์หพ้นักงานทราบ
ผลส าเรจ็จากการด าเนินการ รวมทัง้เผยแพร่ในรายงานประจ าปี ดงันี้ 

- ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการลดการใชก้ระดาษ ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  
- คดัแยกประเภทของขยะก่อนทิง้  และเก็บบนัทกึปรมิาณขยะทีน่ ามา recycle ได ้และ รายไดจ้ากการจ าหน่ายขยะ 

 ในปี 2561 บรษิทัฯ ร่วมกบับรษิทัในกลุ่มได้จดักจิกรรมรณรงคก์ารลดการใชไ้ฟฟ้า และ ลดการใชน้ ้าประปา 
 

พฒันาสังคมให้เขม้แข็ง 
บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาสงัคมให้เขม้แขง็ ตามแนวทางปฏบิตัขิองกระบวนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงานในการยดึถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
ก.  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสนิบนและการคอร์รัปชัน่ ได้มกีารก าหนดไว้เป็น

นโยบายของบรษิทัซึง่บรรจุไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิ และก าหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร ตลอดจนพนักงานของบรษิทัทุกคนต้อง
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ใหค่้าตอบแทน จ่ายสนิบน เรยีกรอ้ง ไมต่กลง/รบัสินบน
จากบุคคลอื่น หรอืหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อให้มกีารตอบแทนการ
ปฏบิตังิานทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์เกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั โดยทีผ่่านมาไม่เคยมกีารรายงานหรอื
การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการตดิสนิบนและการคอรร์ปัชัน่ 

ในปี 2558  บรษิทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเครอืขา่ยหุน้ส่วนต้านทุจรติเพือ่ประเทศไทย (Partnership Against 
Corruption for Thailand - PACT Network) เพือ่แสดงความมุ่งมัน่ทีจ่ะต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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ในปี 2559  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานซึง่ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัลูกคา้ท าการสอบทานกลบัไปยงัลูกคา้ทุกรายที่เปิด
วงเงนิใหม่ เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัการทุจรติและการจ่ายสนิบน สรุปผลการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว ไม่พบการทุจรติการ
เรยีกรบั หรอืจ่ายสนิบนกบัลูกคา้ 

ในปี 2560 บรษิัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition) ในวนัที ่9 มถุินายน 2560 

 
ข.  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน เพื่อส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพด้วยการไม่เลอืก

ปฏบิตั ิส่งเสรมิความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ศาสนา ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่อในทางอื่นใด โดยไม่เน้น
เฉพาะการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนเพยีงล าพงั แต่เน้นความรบัผดิชอบและจรยิธรรมควบคู่ไปดว้ย นอกจากนี้ ยงัเน้น
การมสี่วนร่วมของพนักงานทุกคน การมสีทิธแิละเสรภีาพในการแสดงออกทางด้านความคดิซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของบรษิทัฯ 
รวมไปถึงให้ความส าคญัและเคารพต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั โดยได้ก าหนดปรชัญาในการด าเนิน
ธุรกจิ และบทบาทของบรษิทัฯ ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีต่าง ๆ เช่น ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนักงาน คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร เป็น
ต้น ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 
 

ค.  กำรด ำเนินงำนด้ำนชุมชมและสงัคม 
บรษิทัฯ ไดร้่วมเป็นส่วนหนึ่งกบัโครงการ “สานพลงั.... พลกิชวีติผูป่้วยมะเรง็ 13,000 ราย”  ร่วมกบัสมาคมบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมกบับรษิัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วสิาหกจิเพื่อสงัคม จ ากดั เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็ง มี
ความรู้ความเขา้ใจใน การรบัมอืกบัโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิม่อตัราการรอดชวีติและคุณภาพชวีติที่ดใีห้กบัผูป่้วย
มะเรง็ในประเทศไทย  

 
  

ในปี 2561 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กบัน้องๆ และร่วมสนับสนุนงานแข่งขนัวาดภาพ
โครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้องครัง้ที่ 16 ในหัวข้อ เสน่ห์เมอืงไทย”  จัดโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ จาก
โรงเรยีนต่างๆ ทีเ่ขา้ร่วมไดแ้สดงความสามารถการวาดภาพระบายส ี เพือ่น าไปจดัท าเป็นการ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ คิด
เป็นจ านวนจติอาสา 72 ชัว่โมง 
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 นอกจากนี้ บรษิทัไดร้่วมงานเสวนาทางวชิาการเรื่อง “"เครื่องมอืทางการเงนิส าหรบั SMEs" จดัโดย  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมกีรรมการผูจ้ดัการ ร่วมเป็นผูใ้หค้วามรูแ้ละแชร์ประสบการณ์การเขา้ถงึเงนิทนุในยุค 4.0 
ใหก้บั SMEs ใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในระบบ  

 

 
 
 
เนื่องจากบรษิทัเป็นองคก์รทีท่ าธุรกจิดา้นการเงนิ ดงันัน้ นับไดว้่าบรษิทัเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยใหผู้ป้ระกอบการได้

เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนนอกเหนือจากเงนิทุนภาคธนาคาร รวมไปถงึช่วยแกปั้ญหาหนี้นอกระบบใหก้บั SMEs โดยปรมิาณการปล่อย
สนิเชื่อในปี 2561 รวมเป็นจ านวน 10,980.26 ล้านบาท หากคดิเป็นสดัส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ บรษิัทได้มสี่วน
ช่วยให ้SMEs ประหยดัต้นทุนไปได ้1.5 - 3.0% เมื่อค านวณจากปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อเป็นเงนิประมาณ 164 – 329 ลา้นบาท 

 
กำรด ำเนินงำนด้ำนภำษี บรษิัทได้ก าหนดให้พนักงานจะต้องยดึถือปฏบิตัิอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัความเสีย่ง

ดา้นภาษอีนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั ดงันี้ 
• โครงสร้างภาษี บริษัทหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแยวทางที่ไม่ถูกต้องหรอืสร้างความ

ซบัซอ้นเพือ่ประโยชน์ทางภาษใีนเบือ้งต้นและหลกีเลีย่งภาษี 
• ระบบภาษีเพื่อความยัง่ยนืขององค์กร บรษิัทฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นบรษิัทที่มสีถานะทาง

การเงนิทีด่เียีย่ม และมรีะบบภาษทีีเ่พิม่คุณค่าใหแ้กผู้ถ้อืหุน้อย่างยัง่ยนื 
• สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(Tax Incentives) บรษิทัฯ มุ่งใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็ม

ประสทิธภิาพ ภายใต้การตัดสนิใจในการประกอบธุรกจิอย่างยัง่ยนืและเหมาะสมสอดคล้องกบัหลกัการสร้างประสทิธภิาพของ



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนที ่2 หน้า 86 

ระบบภาษีตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ สทิธปิระโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา ค่าเผื่อ
สินทรัพย์ในอัตราเร่ง (accelerated asset allowances) หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งทัง้หมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายภาษีของ
ประเทศหรอืแต่ละท้องถิ่น และใช้กบัธุรกจิที่มคุีณสมบตัรตรงตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ สทิธปิระโยชน์ดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจในการประกอบธุรกจิของบรษิทั แต่จะพจิารณาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

 
ค. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บุคลากรของบรษิทัทุกคนลว้นเป็นส่วนส าคญัทีสุ่ดในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัฯต้องใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกคน 
โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิบรษิทัฯ ส่งเสรมิใหบุ้คลากรของบรษิทัมคีวามสามคัค ี ไวเ้นื้อเชื่อใจกนั ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏบิตัิ
ต่อกนัอย่างสุภาพ และเคารพในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์บรษิัทให้ความคุ้มครองป้องกนับุคลากรจากภยัคุกคามด้านความ
มัน่คงปลอดภัยทัง้จากภายในและภายนอก โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มสีวสัดกิารทีด่ใีหก้บัพนักงาน เปิดโอกาสใหพ้นักงานเตบิโตภายใต้ระบบการพจิารณาอย่างเป็นธรรม ใน
การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบยีบองค์กรนัน้ จะด าเนินการอย่างรบัผดิชอบภายใต้กรอบนโยบาย รวมทัง้
ปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงงานอย่างเคร่งครดั จดัหานวตักรรมและเทคโนโลยมีาสนับสนุนการท างาน
เพื่อตอบแทนบุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ         
มเีหตุผลอยู่บนฐานความรูไ้ม่ใชอ้ารมณ์และใฝ่เรยีน 
 
แนวปฏบิตัทิีด่ ี

1. บรษิทัปฏบิตัต่ิอบุคลากรของบรษิทัทุกคนโดยเสมอภาคกนัไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ ผวิ 
ศาสนา ความพกิาร ฐานะชาตติระกูล สถานศกึษา หรอื สถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน  

2. บรษิทัใหโ้อกาสบุคลากรของบรษิทัทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มทีโ่ดยจดัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และสรา้งแรง
กระตุ้นในการท างานทัง้ในรูปของเงนิเดอืน โบนัส Incentive และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีเ่หมาะสมตามระเบยีบ
ของบรษิทั 

3. บุคลากรของบรษิทัจะต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่นความรบัผดิชอบของตนเองอย่างสุดความสามารถ มจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย์
สุจรติ เทีย่งธรรม ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ  
 
ในปี 2561 มผีูบ้รหิารและพนักงานเขา้รบัการฝึกอบรมทัง้หมด 37 คน และมจี านวน 27 คนทีไ่ดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง
ประจ าปี  
 
ง.  ทำงด้ำนสุขภำวะและควำมปลอดภยัในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 

ส่วนหนึ่งของการสร้างรอยยิม้ให้เกดิขึน้กบัพนักงานผูซ้ึ่งเปรยีบเสมอืนครอบครวั คอืการจดัให้มสีภาพแวดล้อมใน
การท างานทีด่สี่งเสรมิสุขภาวะของพนักงาน และยกระดบัการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานโดยยดึมัน่การด าเนินการตามกฎหมายเป็นพืน้ฐาน ต่อยอดดว้ยการพฒันาและประยุกต์ใชม้าตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ความมุ่งหวงัดา้นปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน และลูกคา้ รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งกบักจิกรรมหรอืพืน้ทีด่ าเนินการของบรษิทั เนื่องจากไม่
มสีิง่ใดทีม่ค่ีาจะมาทดแทนหรอืชดเชยความสูญเสยีทีไ่ม่พงึประสงคเ์หล่านี้ได้ 

 ในปี 2561 ไม่มขีอ้มูลเกี่ยวกบัการบาดเจ็บ หรอื เสยีชวีติ หรอืเหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัใน
สภาพแวดล้อมการท างาน อัตราการขาดงาน (Absentee Rate: AR)  ของพนักงานในปี 2561 เป็น ศูนย์ แสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างานของบรษิทัอยู่ในเกณฑท์ี่ด ีและ บรษิทัไดส้่งเสริมใหพ้นักงานให้ความร่วมมอืใน
การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟร่วมกบัอาคารส านักงานเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2561 จดัขึน้ในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
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จ.  กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่ค้ำ 
บรษิัทฯ มุ่งเน้นการบรกิารที่ดเีพื่อความพงึพอใจสูงสุดของลูกค้า   ลูกค้าต้องได้รบัขอ้มูล รายละเอยีดผลติภัณฑ์   

ความเสี่ยงของเงื่อนไข ผลตอบแทน  อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทัง้
พยายามทีจ่ะแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการบรกิาร 

พนัธมติรและคู่แขง่ทางการคา้ เป็นบุคคลภายนอกทีบ่รษิทัต้องแขง่ขนัตามวถิทีุนนิยมเสรใีนการท าธุรกจิ การ 
แขง่ขนัต้องด าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บดิเบอืนขอ้มูล หลอกลวง หรอืใชว้ธิอี ื่นใดทีไ่ม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามครรลองของการ
แขง่ขนัที่ด ีรกัษาความลบัภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไม่แสวงหาขอ้มูลของพนัธมติรและคู่แข่งทางการคา้
อย่างไม่สุจรติและไม่เป็นธรรม 
 แนวปฏบิตัทิีด่ ี

- บรษิทัจะด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่รา้ยป้ายส ีโจมตคู่ีแขง่ขนัโดยปราศจากขอ้มูลอย่าง

สมเหตุสมผล 

- บุคลากรของบรษิทัจะต้องระมดัระวงัในการตดิต่อกบัคู่แขง่และบุคลากรของคู่แขง่ทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรอืละเลยให้

ความลบัของบรษิทัตกอยู่ในมอืของคู่แขง่ 

 

ฉ.  กำรละเมิด (Breaches)  

บรษิัทได้ก าหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนปฏบิตัิ การละเมดิจรรยาบรรณและ
นโยบายการปฏิบัติตามกฏหมายขององค์กรในทุกกรณีจะได้รับการบันทึกและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งจะตรวจสอบรายงานการละเมดิจรรยาบรรณ ซึ่งส่ งผ่านช่องทางการรบัเรื่องร้องเรยีน โดย
บริษัทจะท าการเปิดเผยข้อมูลจ านวนและกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต การให้/รับสินบนสู่
สาธารณะ นอกจากนี้ บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกรณีทีเ่กดิการละเมดิทีส่่งผลกระทบส าคญั
ต่อบรษิทั 

ในปี 2561 ไม่พบกรณีการละเมดิใด ๆ 
 
ช.  กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน 

นอกจากบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานของบรษิัทแลว้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัต่อการจดัการห่วงโซ่อุปทาน

ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และ

การด าเนินงานของบรษิทัทัง้ทางตรงและทางออ้ม บรษิทัตดิตามการปฏบิตังิานของคู่คา้บางรายจากการตดิตามขา่ว หากพบว่ามี

เรื่องทีเ่กีย่วกบัการละเมดิต่าง ๆ บรษิทัจะกลบัมาทบทวนกบัคู่คา้รายนัน้  

คู่ค้าคนส าคญัของบรษิทัแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคอื ลูกค้า และ เจ้าหนี้ โดยลูกค้าทุกรายเป็นลูกค้าที่มคีวามส าคญัต่อบรษิทั

โดยเฉพาะลูกค้าทีม่กีารใช้วงเงนิสนิเชื่อกบับรษิทัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเกดิความเสีย่งขึน้จากลูกค้าในการส่งมอบงานใหก้บั

ลูกหนี้ไม่ได้ บรษิัทได้ก าหนดวธิปีฏบิตัใินการติดตามผลการใช้วงเงนิผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด , เจ้าหน้าทีฝ่่าย

ปฏบิตักิารอยู่อย่างสม ่าเสมอ 

ในส่วนของเจา้หนี้บรษิทัไดม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้ปฏบิตัทิีม่ต่ีอกนัอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

บรษิัทมนีโยบายการจดัซื้อจดัจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏบิตัิตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งอย่าง

เคร่งครดั ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ทุกรายดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบ ใหข้อ้มูลทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ชดัเจน เพยีงพออย่างเท่าเทยีมกนั

ไม่เลอืกปฏบิตัิ มนีโยบายต่อต้านการทุจรติคอรัปชัน่และยึดถือปฏบิตัิอย่างเคร่งครดั และต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุก

รูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้นี้  การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อาจส่งผลให้คู่ค้าหรือ

ผูร้บัเหมาถูกด าเนินการทางกฎหมาย  
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3. มิติส่ิงแวดล้อม :  
  กำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรและส่ิงแวดล้อม 
บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ยึดมัน่ในกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก             
ธรรมาภบิาล โดยเคร่งครดัในเรื่องจรยิธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมสามารถด าเนินการและพฒันาไดอ้ย่างยัง่ยนื  
และยงัส่งผลให้เกดิผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทัได้ก าหนดเป็นนโยบายในการมุ่งมัน่ที่จะจดักจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) นี้ ให้มคีวามต่อเนื่องและมคีวามเชื่อมโยงร้อยประสานกนัจงึได้ก าหนดเป็น
หลกัการดงันี้ 

o ต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
o ต้องเชื่อมโยงโครงการหรอืกจิกรรมดา้นต่างๆ ให้สอดประสานกนั 
o ต้องใหพ้นักงานทุกคนมสี่วนร่วมในกจิกรรมเพือ่สรา้งจติส านึกร่วม 
o ต้องสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติร เช่น การมสี่วนร่วมของบรษิทัคู่คา้ 

ส าหรบัในปี 2560 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และส่งเสรมิการด าเนินกจิกรรมลดภาวะโลกรอ้น  โดย
มุ่งเน้นทีก่ารด าเนินการอย่างงา่ยๆ เริม่ต้นภายในองคก์ร จงึไดท้ าการปลูกจติส านึกใหก้บัพนักงานของบรษิทัฯ เกดิความ
ตระหนักถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการฝึกอบรมท าความเขา้ใจแนวทางการรกัษาสิง่แวดลอ้มจากการเริม่ต้นจากจุดเลก็ๆ 
ภายในบรษิทัฯ และมุ่งส่งเสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และร่วมพฒันาสิง่แวดลอ้มในบรเิวณของตนอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
ดงัต่อไปนี้ 

1) การรกัษาทรพัยากรป่าไม ้ :  ดว้ยการประหยดักระดาษ สนับสนุนการใชก้ระดาษ Recycle 

2) การลดการใชไ้ฟฟ้า         : ส่งเสรมิการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

3) การอนุรกัษ์น ้า           : ส่งเสรมิการใชน้ ้าอย่างประหยดั  

4) การลดขยะ          : ส่งเสรมิใหม้รีะบบการจดัการขยะอย่างครบวงจร โดยส่งเสรมิการลดปรมิาณขยะ 

ลดการใชส้นิคา้ทีท่ าลายสิง่แวดลอ้ม 

แนวทำงกำรบริหำรจดักำร 
 บรษิทัไดม้กีารก าหนดนโยบายการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและพลงังาน เพือ่ใหล้ดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินงานของบรษิทัลง โดยมแีนวทางในการด าเนินงานดงันี้ 

- ลดการใชพ้ลงังานและลดการใชท้รพัยากรในองคก์ร 
- ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังานขององคก์ร 
- ก าหนดใหส้มาชกิในทมีกลยุทธเ์ป็นคณะท างานดา้นการอนุรกัษ์พลงังานโดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินงานจดั

การพลงังาน ตดิตาม ตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังานภายในอาคารเพือ่พฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของบรษิัท 

- ก าหนดใหก้ารอนุรกัษ์พลงังาน การบรหิารจดัการน ้า การบรหิารจดัการขยะและของเสยีเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบั โดยจะต้องใหค้วามร่วมมอืในทุก ๆ ดา้น  

- ใหค้วามรู ้ส่งเสรมิ สนับสนุนใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในมาตรการการบรหิารอนุรกัษ์พลงังาน การบริหารจดัการน ้า การ
บรหิารจดัการขยะและของเสยี โดยในปีที ่ 2561 มกีารรณรงคใ์หล้ดการใชน้ ้า และ ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ไดใ้ช ้

- ก าหนดใหม้เีป้าหมายในการลดการใชพ้ลงังาน การลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งของบรษิทั 
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ผลกำรด ำเนินกำร 
 

- ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในบรษิทัคดิเป็น 6.84% เมื่อเทยีบกบัรายไดใ้นปี 2560  และเมื่อเปรยีบเทบีบกบัปี 2561 ปรมิาณ

การใชไ้ฟฟ้าคดิเป็น 6.68% ของรายไดใ้นปี 2561 ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามสีดัส่วนทีล่ดลง 

 

- ปรมิาณการใชก้ระดาษในปี 2560 คดิเป็น 2.78% เมื่อเทยีบกบัรายได ้และในปี 2561 ปรมิาณการใชก้ระดาษคดิเป็น 

2.33% ของรายไดปี้  ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณการใชก้ระดาษมสีดัส่วนทีล่ดลง 

 
บรษิทัในฐานะทีเ่ป็น Non-Bank ทีท่ าธุรกจิดา้นการใหส้นิเชื่อ มคีวามตระหนักถงึปัญหาสิ่งแวดลอ้ม มลภาวะต่าง ๆ 

ทีเ่กดิจากพฤตกิรรมของมนุษย์และพรอ้มที่จะเป็นกลไกทางการเงนิกลไกหนึ่ง เพือ่สนับสนุนทางการเงนิเพือ่ร่วมกนัส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทนและการอนุรกัษ์พลงังานให้กบัผู้ประกอบการ ทัง้นี้ เพือ่ด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

โดยในปี 2561 บรษิัทได้มกีารปล่อยสนิเชื่อให้กบัลูกค้าที่ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัพลงัแสงอาทติย์ ในการลดการใช้
พลงังาน ดงันี้ 

- ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานแสงอาทติย ์ปรมิาณสนิเชื่อทีส่นับสนุน จ านวน 37. 42 ลา้นบาท 

 
  กำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมเพ่ือควำมยัง่ยืนขององคก์ร 
บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการทีส่มาชกิในองค์กรน าเสนอ เสนอแนะ ร่วมกนัด าเนินการในการพฒันาจดัหานวตักรรมใน

การท างานใหม่ ๆ เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถด าเนินธุรกจิภายใต้สภาวะการเปลีย่นแปลงของยุคปัจจุบนั ผ่านทางทีป่ระชุมกลยุทธ์ซึ่ง
จะประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารระดบัสูง และพนักงาน  

บรษิัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างวฒันธรรมของการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม โดยบรษิัทมกีารแบ่งออกเป็นทมีย่อย ๆ  ซึ่งใน
แต่ละทมีจะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน่งานต่างๆ ซึ่งเปรยีบเสมอืนบรษิทัย่อย ๆ  ที่ด าเนินธุรกจิโดยมเีป้าหมายในการท าธุรกจิเป็น
ของตนเอง อย่างไรกต็ามบรษิทักไ็ม่ไดล้ะเลยในเรื่องการควบคุมและการบรหิารความเสีย่ง โดยจะมฟัีงกช์ัน่งานทีจ่ะท าหน้าที่ใน
การดูแลควบคุมใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายของบรษิทั 
 บรษิทัมุ่งเน้นการประชุมใหเ้ป็นการประชุมทีร่กัษ์โลก โดยจะลดปรมิาณการใชก้ระดาษลง และบรษิทัมเีป้าหมายในการ
ด าเนินการประชุมโดยเป็นการจดัการประชุมแบบ Paper Less 
 ผลที่ได้จากการด าเนินการดงักล่าว จะสะท้อนออกมาในรูปของผลประกอบการที่สูงขึ้น ความพงึพอใจของลูกค้ามี
ระดบัสูงขึน้ ค่าใชจ้่ายดา้นการซือ้กระดาษลดลง รวมไปถงึปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง 
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11.  กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
  
ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2562 โดยมกีรรมการตรวจสอบ ซึง่

ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรรมการบรหิารความเสีย่งร่วมดว้ย จ านวน 5 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิ
ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยท าการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 ส่วน ประกอบดว้ย 

 
1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational Control and Environmental Measures) 

 บรษิัทมกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิ และจดัท างบประมาณเพื่อใช้ในการวัดผลการด าเนินงานของ
บรษิทั โดยงบประมาณดงักล่าวจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้  ทางบรษิทัไดต้ัง้เป้าหมายใหเ้หมาะสม
และเป็นไปอย่างมเีหตุผลตามภาวะเศรษฐกจิ ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบแต่ละส่วนงานของบรษิทัได้มกีารทบทวนเป็นระยะๆ  ในเรื่อง 
โครงสร้างบรษิัทให้เป็นไปตามลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ ซึ่งมกีารก าหนดสายการบงัคบับญัชาอย่างชดัเจน เพื่อ ให้ทุก
หน่วยงานสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  บรษิัทมกีารก าหนดนโยบายและอ านาจการอนุมตัหิรอืการด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ ตามล าดับขัน้เป็นลายลักษณ์อกัษร (Level of Authorization) อีกทัง้มีคู่มือปฏิบัติงาน (Work flow) หรือระเบียบ
ปฏบิตัิงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผ่ายตรวจสอบภายในจะเขา้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นระยะ  นอกจากนี้บรษิัทยังมี
นโยบายและแผนการปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรมต่อลูกคา้ทุกรายเพือ่ประโยชน์สูงสุดและเพือ่เพือ่รกัษาฐานลูกคา้ในระยะยาว 
 

2. การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Measures) 

 บรษิัทมกีารวเิคราะห์ถึงเหตุการณ์ทีอ่าจจะท าใหปั้จจยัความเสี่ยงนัน้เกดิขึน้ พร้อมทัง้ติดตามเหตุการณ์ทีเ่ป็น
สาเหตุของปัจจยัความเสีย่ง พรอ้มทัง้หาแนวทางป้องกนั ทัง้นี้  เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยพนักงานทุกคนทราบบทบาท
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนรวมทัง้ความเสีย่งและมาตรการควบคุมทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ ซึง่มาตรการถูกถ่ายทอดผ่าน
ทางขัน้ตอนการท างาน ฝึกอบรมและนโยบายบรษิทั 
 

3. การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Management Control Activities) 

 บรษิทัก าหนดขอบเขตอ านาจการอนุมตัไิวอ้ย่างชดัเจน และมคู่ีมอืการปฏบิตังิาน (Work Flow) และรายละเอยีด
งานของพนักงานในแต่ละส่วนงานและต าแหน่งงาน (Job Description) อย่างชดัเจน  ส าหรบันโยบายรายการระหว่างกนับรษิัท
ได้ปฏิบัติตามหลักการที่ขออนุมัติไว้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของรายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้มสี่วนได้เสยีจะไม่สามารถเขา้ร่วมออกเสยีงในเรื่องดงักล่าว  โดยทางคณะกรรมการจะค านึงถงึ
ประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเป็นส าคญั และพจิารณาเสมอืนหนึ่งว่าเป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and Communication Measures) 

บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบสารสนเทศทีม่คุีณภาพและเพยีงพอต่อการตัดสนิใจ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลอื่นๆ 
รวมไปถึงระบบการสื่อสารขอ้มูลไปยงัผูท้ ีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม ตลอดจนมกีารใชน้โยบายการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปเหมาะสม
กบัธุรกจิ ซึง่มกีารรบัรองไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชขีองบรษิทั   

บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ และขอ้มูล การป้องการการสูญหาย การเรยีกคนืขอ้มูล 
มกีารควบคุมการล่วงละเมดิลขิสทิธิ ์  การท าซ ้า ดดัแปลง แกไ้ขขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ การรกัษาขอ้มูล
ที่เป็นความลับทัง้ของบริษัทและลูกค้า เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  

บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลทุก 3 เดอืน เพือ่รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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5. ระบบการตดิตาม (Monitoring) 

บรษิัทมกีารติดตามผลโดยมกีารจดัการประชุมทุก 3 เดอืน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
รวมทัง้เหตุผล และแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข ขณะเดยีวกนัฝ่ายบรหิารมกีารจดัประชุมทุกสปัดาหเ์พือ่ประมวลผลสถานการณ์ต่างๆ 
เพือ่ก าหนดแนวทางการแกไ้ขทนัเวลา 

คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าวอย่างเพยีงพอแลว้ ส าหรบัการควบคุมภายในหว้ขอ้อื่น คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็
ว่าบรษิทัฯ มกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมแลว้เช่นกนั 
 

11.1  ข้อสงัเกตของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเก่ียวกบัระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและติดตามระบบการบรหิารงานหลกัดา้นต่างๆโดยไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้

บรษิทัฯ แกไ้ขปรบัปรุงเพือ่เพิม่การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏบิตังิานทุกๆ ระบบงาน ซึง่จะเป็นการ
พฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลท าให้บรษิทัฯ มรีะบบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี โดยแผนก
ตรวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบในปี 2561  และไดร้ายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ
เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ มแีนวทางและการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม   
 

11.2  ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ 
บรษิทั ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผูส้อบบญัชไีด้

สอบทานประสทิธภิาพระบบการควบคุมทางบญัชขีองบรษิัทฯ เพือ่ประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการปฏบิตัิงานตรวจสอบให้
รดักุมและเหมาะสม ซึง่ผลการตรวจสอบพบว่าการปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชี 
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12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 
12.1  รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั 
ในปี 2560 และ ปี 2561 บรษิทั ฯ มกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

 
บุคคลท่ีอำจมีควำม

ขดัแย้ง 
ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 

วงเงินท่ีขอ
อนุมติัปี 2560 

มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 
ปี 2560 ปี 2561  

บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั 
(มหาชน) (“SVOA”)  

- มกีรรมการร่วมกนั คอื         นาย
เธยีรชยั ศรวีจิติร  
- เป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ถือ
หุน้รอ้ยละ 36.5 ณ.วนัท ี31 ธนัวาคม 
2560 
 

คา่ใชจ้า่ย : 
1.  ซื้อทรพัยส์นิ 
     -  ใหล้กูคา้เช่าซื้อ  
   
     -  ใชเ้ป็นสนิทรพัย ์
 
 
 
2. ซื้อสนิคา้ 

 

 

 

3. คา่บรกิารจา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000,000.00  
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

684,453.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

487,724.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เป็นการซื้อทรพัยส์นิเพื่อใชเ้ป็นสนิทรพัยข์องบริษทัฯ
ในดา้นราคาก าหนดจากตน้ทุนสว่นเพิม่ประมาณร้อย
ละ 1-2 เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 
 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษทัฯ  
ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
 

ค่าบริการจ่ายเป็นค่าจา้งระบบทรพัยากรบุคคลงาน
บริหารอาคารสถานที่ และงานบรกิารดา้น IT รวมถงึ
ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุมของ SVOA และค่า
โทรศพัท์ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ 
ดา้นราคาส าหรบัค่าจา้งระบบทรพัยากรบุคคล งาน
บริหารอาคารสถานที่และงานบรกิารดา้น IT มคีวาม
สมเหตุสมผล คุ้มค่ากว่าที่บริษัทฯ จะลงทุนระบบ 
และจา้งพนักงานเพิม่เพื่อด าเนินการดงักล่าว ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายในการใชห้อ้งประชุมเป็นอตัราเดยีวกบัที่ 
SVOA คิดค่าบริการในการให้บริษัทในกลุ่มใช้หอ้ง



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนที ่2 หน้า 93 
 

บุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
วงเงินท่ีขอ

อนุมติัปี 2560 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2561  
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้ง* 
 
การค ้าประกนั : 
วงเงนิค ้าประกนั 
ยอดใชไ้ป 

 
32,100.- 

 
 
- 

 
268,878.95 

 
 
- 

ประชุม และคา่โทรศพัท์เป็นราคาที่คดิตามการใชง้าน
จรงิ 
 
 
 
 

บรษิทั ไอท ีซติี้ จ ากดั 
(มหาชน) (“IT City”) 

- มีบ ริ ษั ท  เ อ ส วี โ อ เ อ  จ า กั ด 
(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
 
- บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) 
มี กรรมการร่วมกันกับทางบริษัทฯ 
คอืนายเธยีรชยั ศรวีจิติร  
 

คา่ใชจ้า่ย : 
1.  ซื้อทรพัยส์นิ 
 
 
 
2.  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้ง* 

2,000,000.00  
24,949.24 

 
 
 

50,296.85 
 
 

3,598.04 

 
1,412,660.07 

 
 
- 

45,325.91 
 
- 

3,900.17 

 
เป็นการซื้อทรพัยส์นิเพื่อใชเ้ป็นสนิทรพัยข์องบริษทัฯ 
ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
เป็นคา่เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใชใ้นงานของบริษทั 
ในดา้นราคาค านวณตามการใชง้านจรงิ  

 

บรษิทั เออาร์ไอพ ีจ ากดั
(มหาชน) (“ARIP”) 

- มีกรรมการร่ วมกัน  คือ  นาย
ประกอบ วศิษิฐก์จิการ 
 
 

คา่ใชจ้า่ย : 
1. คา่สง่เสรมิการขาย 
 
 
2. คา่บรกิารอื่นๆ 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้ง* 

2,000,000.00  
1,466,784.00 

 
 

79,481.95 
 

298,530.00 
 

 
1,244,033 

 
 

97,526.25 
 

228,980 
 
 
 
 
 

 
เป็นค่าโฆษณาสือ่นิตยสารเพื่อใหบ้รษิทัฯ เป็นที่รู ้จกั
มากยิง่ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวการคา้ปกติทัว่ไป  ใน
ดา้นราคาสอดคลอ้งกบัตลาด 
เ ป็นค่าบริการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากร 
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บุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
วงเงินท่ีขอ

อนุมติัปี 2560 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2561  
บรษิทั เอส พ ีว ีไอ 
จ ากดั (มหาชน) 
(“SPVI”) 

- ม ีบรษิทั ไอท ีซติี้ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
 
- บรษิทั ไอทซีติี้ จ ากดั (มหาชน) ม ี
บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
 
- บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) 
มีกรรมการร่วมกัน คือ         นาย
เธยีรชยั ศรวีจิติร  

คา่ใชจ้า่ย : 
1. ซื้อทรพัยส์นิ 
 
 
 
2. ซื้อสนิคา้ 
 
 
 
3. คา่สง่เสรมิการขาย 
 
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้ง* 

10,000,000.00  
112,979.17 

 
 
 
- 
 
 
 

92,770.09 
 
 
 
- 

 
76,955.22 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
เป็นการซื้อทรพัยส์นิเพื่อใชเ้ป็นสนิทรพัยข์องบริษทัฯ 
ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษทัฯ  
ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
เป็นการซื้อสนิคา้ เพื่อมอบให้แก่ลูกค้าของบริษทัฯ  
เพื่อเป็นการสง่เสรมิการขาย ซึ่งเป็นรายการตามแนว
การค้าปกติทัว่ไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคา
ตลาด 

บรษิทั ดาตา้วนั เอเชยี 
(ประเทศไทย) จ ากดั
(“Data One”) 

- มี  บริษัท  เอสวี โ อ เอ  จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
 
- บ ริ ษั ท  เ อ ส  วี โ อ เ อ  จ า กั ด 
(มหาชน) มกีรรมการร่วมกนั คอื นาย
เธยีรชยั  ศรวีจิติร 
 
 
 
 

คา่ใชจ้า่ย : 
1.  ซื้อสนิคา้ 
 
 
 
2.  คา่เช่าและ
คา่บรกิาร 
 
3.  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
 
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้ง* 

20,000,000.00  
- 
 

 
 

789,852.48 
 

 
170,095.89 

 
 

 
- 

 
6,657,474.20 

 
 

 
875,497.81 

 
 

181,360.67 
 
 
 

595,074.44 

 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษทัฯ  
ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่บริษัทฯ เช่าเพื่อ เป็น
ส านักงาน ดา้นราคาค านวณตามพื้นที่ที่ใชง้าน  
 
คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ  ประกอบดว้ยคา่แมบ่า้น คา่ไฟฟ้า คา่
ภาษีโรงเรือน และค่าที่จอดรถ ซึ่งเป็นรายการที่มี
ความจ าเป็นต่อบรษิทัฯ ดา้นราคาเป็นราคาที่คิดตาม
การใชง้านจรงิ   
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บุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
วงเงินท่ีขอ

อนุมติัปี 2560 
มูลค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2561  
บรษิทั กลุม่แอดวานซ์ รี
เสริ์ช จ ากดั  (ARG) 

บริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสริ์ช จ ากัด 
มกีรรมการชื่อ นายโสภณ อิงค์ธเนศ 
ซึ่ งเป็นคู่สมรสของกรรมการของ 
บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ชื่อ 
นางสติาพชัร์ นิโรจน์ธนรฐั 

คา่ใชจ้า่ย : 
1.  คา่บรกิารจด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลง
กรรมการ และอ านาจ
กรรมการ 
 
2.คา่พฒันา
ระบบซอฟท์แวร ์
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้ง* 

20,000,000.00  
- 
 
 
 
 

1,795,200.00 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 

3,310,937.50 
 
 
- 

 
เป็นรายการที่มคีวามจ าเป็นต่อบรษิทัฯ ดา้นราคาเป็น
ราคาที่สอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
 
 
เป็นรายการที่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอการบรกิาร
ดแีลว้ และพิจารณาในดา้นราคาสอดคลอ้งกับราคา
ตลาด 

บรษิทั ทชั ปรนิทต์ิ้ง รี
พลบัลคิ จ ากดั 

มีกรรมการร่วมกัน คือ นายโสภณ 
อิงค์ธเนศ เป็นคู่สมรสของนางสาวสิ
ตาพชัร์ นิโรจน์ธนรฐั 

ค่าใชจ่้าย : 
-ค่าจ้างจัดท าของขวญั 
ของพรีเม่ียม 
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้ง* 

1,000,000.00  
10,560.00 

 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
เป็นคา่ของสมนาคณุ ส าหรบัลกูคา้ตามเทศกาลต่างๆ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้านราคา
สอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

บรษิทั ลทิ เซอร์วสิ 
แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

บรษิทัยอ่ย ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้ง* 

30,000,000.00  
- 

 
345,000 

เป็นค่าบริการวิเคราะห์สินเชื่อที่ลูกค้าช าระผ่าน 
บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 

 
*แสดงยอดเจา้หนี้คงคา้ง ณ วนัสิน้งวด 
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ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 
           กรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัรายการระหว่างกนัและมคีวามเหน็ว่ารายการ
ระหว่างกนัมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามราคาตลาดหรอืราคายุตธิรรมและไม่มคีวามแตกต่างจากการขาย
หรอืซือ้กบับุคคลภายนอกอื่น 

 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 
การท ารายการระหว่างกนัเป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของการท ารายการเพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด

ของบรษิทัฯ และถอืว่าเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิทัว่ไป และบรษิทัฯได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดทีย่ตุธิรรม  
 ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนั 
ส าหรบัขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนั  บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์โดยฝ่ายบรหิารจะประมาณการรายรบั-รายจ่าย ซึง่
เป็นรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้เป็นประจ า และจดัท างบประมาณรายการระหว่างกนัแต่ละประเภททีจ่ดัท าขึน้ในระยะเวลา   1 ปี 
เพือ่ขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัก่อนการด าเนินการเบกิจ่าย 

 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บรษิัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกนัของ
บริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและพจิารณาเปิดเผยขอ้มูลของรายการระหว่างกนัหรอืรายการที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์และขอ้บังคับ 
ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรอืจ าหน่ายทรพัย์สนิตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ จากการท ารายการระหว่างกนัของ

บรษิทัและบุคคลอื่นทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ว่า ผูบ้รหิารและผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว 
โดยคณะกรรมการบรษิทัจะต้องดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตั ิตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐาน
บญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีโดยเคร่งครดั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ี หรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ แลว้แต่กรณีพจิารณา
ตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผย
รายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั     
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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ส่วนท่ี 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
13.  ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 
 13.1งบกำรเงิน 
 13.1.1  สรปุรำยงำนกำรสอบบญัชี 

 (ก)  งบการเงนิปี 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4604 
จากบรษิทั ส านักงาน เอนิสท์แอนด ์ยงั จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯได้ใหค้วามเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อ งตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยมวีรรคอธบิายซึ่งสรุปได้ว่าเกี่ยวกบัการน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 12 
เรื่อง “ภาษีเงนิได้” มาถือปฏบิตัิ บรษิัทฯ ได้ปรบัย้อนงบการเงนิย้อนหลงังบการเงนิส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่31 ธนัวาคม 2555 ที่
แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ เพื่อสะทอ้นรายการปรบัปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าว นอกจากนี้ไดน้ าเสนองบแสดง
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 เพือ่เป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ โดยใชน้โยบายบญัชดีงักล่าวเช่นกนั  

(ข) งบการเงนิปี 2557 ตรวจสอบโดย นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4604 
จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ค) งบการเงนิปี 2558 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4499 จาก
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ง) งบการเงนิปี  2559 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4499 จาก
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(จ) งบการเงนิปี  2560 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4499 จาก
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ฉ) งบการเงนิปี  2561 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4499 จาก
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.1.2  ตำรำงสรปุข้อมูลทำงกำรเงิน 
บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

       งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน    
  (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สนิทรพัย ์         
สนิทรพัยห์มุนเวยีน         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 106.17 3.99 74.21 2.81 63.56 2.71 78.72 3.95 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 59.99 2.56 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  8.06 0.30 13.00 0.49 14.67 0.63 25.56 1.28 
ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ         
-    ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 87.13 3.27 87.13 3.30 106.67 4.54 111.19 5.58 
-    ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ 104.17 3.91 104.17 3.95 52.20 2.22 80.60 4.05 
-    ลูกหน้ีจากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 991.73 37.24 991.73 37.56 840.49 35.82 846.53 42.51 
-    ลูกหน้ีตามสญัญากูย้มืเงนิ 833.75 31.31 833.75 31.58 782.98 33.37 640.76 32.17 
ภาษซีือ้รอเรยีกคืน 
ทรพัยส์นิรอการขาย 

- 
2.14 

- 
0.08 

 
2.14 

 
0.08 

- 
2.14 

 
0.09 

2.90 
2.14 

0.15 
0.11 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 9.23 0.35 8.64 0.33 11.39 0.49 7.45 0.37 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน 2,142.38 80.45 2,114.77 80.10 1,934.09 82.43 1,795.85 90.17 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน         
เงนิฝากธนาคารที่มภีาระค ้าประกนั 101.14 3.80 101.14 3.83 41.26 1.76 29.94 1.50 
ลูกหน้ีตามสญัญากูย้มืเงนิ-สุทธ ิ 226.20 8.49 226.20 8.57 220.96 9.42 - - 
ลูกหน้ีจากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - สุทธ ิ 40.92 1.54 40.92 1.55 - - 0.91 0.05 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ – สุทธ ิ 35.48 1.33 35.48 1.34 83.98 3.58 111.73 5.61 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ – สุทธ ิ 63.90 2.40 63.90 2.42 31.53 1.34 28.66 1.44 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 5.00 0.19 - - - - 
อุปกรณ์ 13.00 0.49 12.88 0.49 9.34 0.40 10.17 0.51 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 8.29 0.31 8.29 0.31 4.08 0.17 3.63 0.18 
สนิทรพัยภ์าษเีงินไดร้อตดับญัช ี 31.79 1.19 31.75 1.20 21.04 0.90 10.67 0.54 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 520.72 19.55 525.56 19.90 412.19 17.57 195.71 9.83 
รวมสินทรพัย ์ 2,663.10 100.00 2,640.33 100.00 2,346.28 100.00 1,991.56 100.00 
หน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้         
หน้ีสนิหมุนเวยีน         
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคาร 420.85 15.80 420.77 15.94 382.60 16.31 843.84 42.37 
ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของ         
-    เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 12.67 0.48 12.67 0.48 22.20 0.95 20.26 1.02 
-    ภาษขีายที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
-    หุน้กู้ 

- 
149.94 

- 
5.63 

- 
149.94 

- 
5.68 

- 
149.95 

- 
6.39 

- 
199.78 

- 
10.03 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1.10 0.04 1.59 0.06 0.53 0.02 2.43 0.12 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 60.93 2.29 60.93 2.31 51.04 2.18 - - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0.08 - 0.08 - 0.57 0.02 0.49 0.02 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจ่าย 23.50 0.88 19.97 0.76 23.10 0.98 13.84 0.69 
เงนิรบัรอคนืลูกหน้ีจากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้งและลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าการเงนิ 

77.37 2.91 77.29 2.93 65.47 2.79 58.90 2.97 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 76.36 2.87 74.82 2.83 70.54 3.01 39.87 2.00 
รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 822.80 30.90 818.06 30.99 765.99 32.65 1,179.40 59.22 
หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน         
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สุทธ ิ - - - - 12.67 0.54 31.90 1.60 
เงนิค ้าประกนัรบัจากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - - - - - - - - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้-สุทธ ิ 38.68 1.45 38.68 1.46 13.95 0.59 - - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สุทธ ิ - - - - 0.10 - 0.65 0.03 
หุน้กู ้– สุทธ ิ 695.57 26.12 695.57 26.34 529.22 22.56 299.47 15.04 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ส ารองผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 6.30 0.24 6.12 0.23 5.60 0.24 4.36 0.22 
รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 740.55 27.81 740.37 28.03 561.53 23.93 336.38 16.89 
รวมหน้ีสิน 1,563.35 58.71 1,558.43 59.02 1,327.52 56.58 1,515.78 76.11 

 

บริษทั ลีซอิท จ ำกดั (มหำชน) 
       งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน    

                                                                                                                                                  (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2559 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้         
ทุนเรอืนหุน้         
  ทุนจดทะเบียน 300.00 11.27 300.00 11.36 300.00 12.79 200.00 10.04 
  ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้ว 220.72 8.29 220.72 8.36 220.08 9.38 200.00 10.04 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 396.40 14.88 396.40 15.01 399.62 17.03 - - 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 76.48 2.87 76.48 2.90 71.33 3.04 70.72 3.55 
ก าไรสะสม         
  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 30.00 1.13 30.00 1.14 24.12 1.03 16.85 0.85 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  376.15 14.12 358.30 13.57 303.61 12.94 188.21 9.45 

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ - - -  - - - - 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,099.75 41.29 1,081.90 40.98 1,018.76 43.42 475.78 23.89 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,663.10 100.00 2,640.33 100.00 2,346.28 100.00 1,991.56 100.00 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
                                                                                                                                                (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

รายไดด้อกเบี้ย* 257.23 57.79 257.23 62.17 265.57 63.39 174.30 60.69 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 156.47 35.15 125.16 30.25 139.79 33.37 97.00 33.78 
รายไดอ้ื่น 31.40 7.06 31.37 7.58 13.60 3.24 15.89 5.53 

รวมรำยได้ 445.10 100.00 413.76 100.00 418.96 100 287.19 100 
ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร 29.25 6.57 21.91 5.30 38.48 9.18 28.41 9.89 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 84.18 18.91 82.18 19.86 78.59 18.76 63.26 22.03 
หนี้สงสยัจะสญู 70.50 15.84 70.50 17.04 58.47 13.96 23.75 8.27 

รวมค่ำใช้จำ่ย 183.93 41.32 174.59 42.20 175.54 41.90 115.42 40.19 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงินและภำษีเงิน
ได้นิติบุคคล 261.17 58.68 239.17 57.80 243.42 58.10 174.77 60.86 
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 69.25 15.56 69.25 16.74 62.09 14.82 45.02 15.68 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 191.92 43.12 169.92 41.06 181.33 43.28 126.76 44.14 
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 43.08 9.68 38.92 9.41 35.84 8.55 26.09 9.08 
ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 148.84 33.44 131.00 31.65 145.49 34.73 100.66 35.05 
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งบกระแสเงินสด 
                                                   (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2561 2561 2560 2559 
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน     
ก าไรก่อนภาษ ี 191.92 169.92 181.33 126.76 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรบั(จำ่ย)
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

    

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4.69 4.69 3.05 2.34 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
ตดัหนี้สญู 

48.62 
21.88 

48.62 
21.88 

58.47 
- 

23.75 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.70 0.67 0.52 0.47 
ขาดทุน(ก าไร)จากหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ (0.79) (0.79) 0.01 - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 65.24 65.24 60.63 44.38 
ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบี้ยรบัตามสญัญาเช่าทางการเงนิและสญัญาเช่า
ซื้อ 
ค่าใชจ่้ายออกหุน้กู ้

(27.56) 
4.01 

(27.56) 
4.01 

(38.73) 
1.46 

(33.02) 
0.64 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์
และหน้ีสินด ำเนินงำน 

308.71 286.68 266.74 165.32 

สินทรพัยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง     
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 8.45 3.51 9.43 (0.11) 
ลกูหนี้จากการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง (196.44) (196.44) (12.82) (343.98) 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิและสญัญาเช่าซื้อ 10.20 10.20 91.37 (13.05) 
ลกูหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ 
ทรพัยส์นิรอการขาย 

(124.73) 
- 

(124.73) 
- 

(394.48) 
- 

(447.39) 
(2.14) 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 3.87 4.46 (1.80) (2.84) 
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)     
เจา้หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 0.57 0.91 (1.90) 1.77 
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 15.88  14.25 36.90 25.90 
หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น   - - 
เงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 26.51 (1.16) (6.56) (616.51) 
จ่ายดอกเบี้ย (61.41) (61.41) (58.45) (43.43) 
จ่ายภาษเีงนิได้ (53.42) (52.76) (36.76) (26.60) 
เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (88.32) (115.33) (101.77) (686.55) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน     

เงนิสดรบั/จ่ายซื้อเงนิลงทุนเพือ่คา้ 60.78 60.78 (60.00) - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง(เพิม่ข ึน้) (59.88) (59.88) (11.32) 13.41 
ซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (12.57) (12.44) (2.68) (5.10) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.01 0.01 0.01 0.01 
เงนิสดจ่ายลงทุนในบรษิทัย่อย - (5.00) - - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (11.66) (16.53) (73.99) 8.32 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน     

เงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ข ึน้(ลดลง) 38.25 38.17 (461.24) 530.65 
เงนิสดรบ้จากใบส าคญัแสดงสทิธิ - - 400.00 - 
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 2.57 2.57 0.31 - 
เงนิสดรบั/จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (22.20) (22.20) (19.68) 41.25 
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2561 2561 2560 2559 
เงนิสดรบั/จ่ายช าระคนืหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (0.61) (0.61) - - 
เงนิสดรบั/จ่ายจากการออกหุน้กู ้ 162.33 162.33 178.46 149.57 
เงนิสดรบั/จ่ายจากสญัญาเช่าซื้อ 32.67 32.67 64.98 - 
เงนิปันผลจ่าย (70.42) (70.42) (2.23) (36.00) 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 142.59 142.51 160.60 685.48 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 42.61 10.65 (15.16) 7.25 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 63.56 63.56 78.72 71.47 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 106.17 74.21 63.56 78.72 
     

 

13.1.3  ตำรำงสรปุอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
   

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2561 2561 2560 2559 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร     

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 33.44% 31.65% 34.73% 35.05% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้(%) 14.05% 12.47% 19.47% 22.70% 
อตัราดอกเบี้ยรบั (รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร) (%) 17.36% 16.04% 19.79% 18.67% 
อตัราดอกเบี้ยจ่าย(%) 5.45% 5.45% 4.85% 4.35% 
ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย(%) 11.91% 10.59% 14.94% 14.32% 
อตัราดอกเบี้ยรบั(ไม่รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร)(%) 10.79% 10.79% 12.97% 12.00% 
อตัราดอกเบี้ยจ่าย (%) 5.45% 5.45% 4.85% 4.35% 
ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย (%) 5.34% 5.34% 8.12% 7.65% 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio)     
อตัราส่วนรายไดด้อกเบี้ยสุทธต่ิอสนิทรพัย(์%) 7.51% 7.54% 9.38% 8.17% 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย(์%) 5.94% 5.25% 6.71% 6.36% 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย(์เท่า) 0.18 0.17 0.19 0.18 
อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Ratio)     
อตัราหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.42 1.44 1.30 3.19 
อตัราส่วนเงนิใหกู้ต่้อเงนิกูย้มื(เท่า) 1.73 1.73 1.83 1.32 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล(%) 48.93% 55.60% 48.41% 22.09% 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล(%) หลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย 50.95% 58.22% 50.95% 23.29% 
อตัรำส่วนคุณภำพสินทรพัย ์(Asset Quality Ratio)     
อตัราส่วนค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูต่อสนิเชือ่รวม(%) (ก่อนหกัค่าเผือ่ฯ) 6.24% 6.24% 4.85% 2.68% 
อตัราส่วนหนี้สญูต่อสนิเชือ่รวม (%) 0.86% 0.86% - 0.12% 

 
หมายเหตุ : มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2562 เมือ่วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2562 เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
อนุมตัจิา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2561 ในรูปของเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.33  บาท หรอืเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 
72,837,238.98 บาท รวมคดิเป็นอตัราการจา่ยปันผล 50.95% ของก าไรสทุธหิลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย 
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14.  กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน 
 ในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้ ในบทวเิคราะหน้ี์ บรษิทัฯ ไดท้ าการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน
จากงบการเงนิรวมของปี   2561 เปรยีบเทยีบกบังบการเงนิเฉพาะกจิการของปี 2560 

14.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 การมผีลติภณัฑท์างการเงนิทีห่ลากหลายครอบคลุมทัง้สายวงจรธุรกจิ  ส่งผลท าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ มี
การเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายไดร้วมของบรษิทัฯ ในปี 2560 เป็นจ านวน 418.96 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้ในปี 2561 เป็นจ านวน 
445.10 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตของรายไดร้วมเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 6.24  

(ก) รำยได้ 
โดยรายได้ของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ปี 2561 ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 

และรายได้อื่น จะคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 57.79 ร้อยละ 35.15 และร้อยละ 7.06 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเป็น
รายไดห้ลกัของบรษิทัฯจะมสีดัส่วนสูงกว่ารายไดป้ระเภทอื่น  ซึง่เป็นไปตามตามแผนกลยุทธก์ารด าเนินงานของปี 2561 ซึง่เป็นปี
ที่ภาวะเศรษฐกจิยงัไม่ส่งผลดแีก่ผู้ประกอบการ SMEs บรษิัทฯ จงึมุ่งเน้นการให้สนิเชื่อโครงการ (Project Backup Financing) 
และสนิเชื่อเพื่อค ้าประกนัซอง (Bid Bond) โดยท าการคดัเลอืกลูกคา้ทีม่ปีระวตัดิจีากการใชผ้ลติภณัฑส์นิเชื่อการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 
(Factoring) เพือ่น าเสนอผลติภณัฑส์นิเชื่อดงักล่าว เนื่องจากเป็นสนิเชื่อทีม่อีตัราผลตอบแทนสูงใหม้สีดัสวนทีเ่พิม่สูงขึน้ จะท าให้
บรษิทัฯ สามารถท ารายไดไ้ดสู้งขึน้ บนฐานความเสีย่งต ่า  

 
รำยได้ดอกเบีย้ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าซือ้ การ

รบัโอนสทิธิเรยีกร้อง และสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ ์
ส าหรบัปี 2560 และ 2561 ดงันี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2561 2560 
รายไดด้อกเบีย้จาก     
-      สญัญาเช่าการเงนิ 17,310  17,310 25,165 
-      สญัญาเช่าซือ้ 10,251  10,251 13,562 
-      การซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 95,583  95,583 109,272 
-      สญัญากูย้มืเงนิ 134,089  134,089 117,575 
รวมรายไดด้อกเบีย้ 257,233  257,233 265,574 

 

รำยได้ดอกเบีย้ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สว่นเปลีย่นแปลง 

ปี 2561 ปี 2560  

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

-      สญัญาเช่าการเงนิ 17,310 6.73 25,165 9.48 -7,855 -31.21 
-      สญัญาเช่าซื้อ 10,251 3.98 13,562 5.11 -3,311 -24.41 
-      การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 95,583 37.16 109,272 41.14 -13,689 -12.53 
-      สญัญากูย้มืเงนิ 134,089 52.13 117,575 44.27 +16,514 14.05 

รวมรายไดด้อกเบี้ย 257,233 100.00 265,574 100.00 -8,341 -3.14 

    
จากตารางดงักล่าวในปี 2561 จะเห็นว่าสดัส่วนรายได้ดอกเบีย้จากการให้สนิเชื่อระยะยาว ไดแ้ก่สญัญาเช่า

ทางการเงนิมสีดัส่วนรอ้ยละ 6.73 และสญัญาเช่าซือ้มสีดัส่วนรอ้ยละ 3.98 รวมเป็นสดัส่วนรายไดด้อกเบีย้การประเภทสนิเชื่อระยะ
ยาวร้อยละ 10.71 และรายได้ดอกเบี้ยได้จากการให้สนิเชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซื้อสิทธเิรียกร้องมีสดัส่วนร้อยละ 37.16 และ
สญัญากูย้มืเงนิมสีดัส่วนรอ้ยละ 52.13 รวมเป็นสดัส่วนรายไดด้อกเบีย้การประเภทสนิเชื่อระยะสัน้รอ้ย 89.29 ในขณะทีใ่นปี 2560 
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สดัส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะยาวร้อยละ 14.59 สัดส่วนประเภทสนิเชื่อระยะสัน้ร้อยละ 85.41  ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
บรษิทัฯ สามารถท ารายไดด้อกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงนิ และรายไดด้อกเบีย้ตามสญัญาเช่าซือ้ซึง่เป็นสนิเชื่อระยะยาว ไดล้ดลง
จากปี 2560 คดิเป็น 28.83% ส าหรบัรายไดด้อกเบี้ยจากการซื้อสทิธเิรยีกร้อง ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 12.53 สาเหตุที่ลดลงมา
จากปัจจยัทางเศรษฐกจิที่ยงัไม่ส่งผลดแีก่ผูป้ระกอบการ SMEs ท าใหบ้รษิทัมคีวามระมดัระวงัอย่างสูงในการทีจ่ะขยายการเตบิโต
แบบกา้วกระโดดดงัเช่นในปีก่อนๆ นอกจากนี้บรษิัทฯ มกีารจดัโครงสรา้งรายได้ของบรษิัทฯ ใหเ้หมาะสมโดยการชะลอการปล่อย
สนิเชื่อในบางภาคอุตสาหกรรม (Industry Sector) โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคการก่อสรา้ง เพื่อให้ลดระดบัลง และรายไดด้อกเบี้ย
จากการใหกู้้ยมืเตบิโตเพิม่ขึน้ถึงร้อยละ 14.05 จากปีก่อนเนื่องจากบรษิัทมนีโยบายขยายพอร์ตสนิเชื่อให้กูย้มืเงนิให้ได้มากกว่า 
35% ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทได้รบัผลตอบแทนจากสนิเชื่อดงักล่าวไดใ้นปรมิาณทีสู่งขึน้ อย่างไรกต็ามการให้สนิเชื่อเพือ่สนับสนุน
โครงการนัน้มคีวามเสีย่งสูง ดงันัน้ลูกคา้เกอืบทัง้หมดในส่วนของสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการจะเป็นลูกคา้ทีม่กีารตดิต่อธุรกจิกบั
บรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมปีระวตักิารช าระเงนิที่ด ีเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว รวมทัง้จะต้องโอนสทิธเิรยีกร้องในการช าระเงนิ
ของลูกหนี้ใหก้บับรษิทัฯ สรุปไดว้่ารายไดด้อกเบีย้รวมในปี 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 มอีตัราเตบิโตลดลงรอ้ยละ 3.14 

 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรประกอบด้วยรายได้จากการใหบ้รกิารสนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าซือ้ การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และสนิเชื่อเพือ่สนับสนุนโครงการและการค ้าประกนัซอง โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิารแยกผลติภณัฑ ์ส าหรบัปี 2560 และ 2561 ดงันี้ 

 
(หน่วย: พนับาท) 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2561 2561 2560 
- สญัญาเช่าการเงนิ 2,475 2,475 191 
- สญัญาเช่าซื้อ 80 80 115 
- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 40,387 33,607 44,534 
- สญัญากูย้มืเงนิ 91,444 66,911 78,057 
- การออกหนังสอืค ้าประกนัซอง 
- การออก Letter of Credit 
- อื่น ๆ 

20,705 
1,356 

22 

20,705 
1,356 

22 

15,297 
1,402 

198 
รวมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 156,469 125,156 139,794 

 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สว่นเปลีย่นแปลง 
ปี 2561 ปี 2560 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
- สญัญาเช่าการเงนิ 2,475 1.58 191 0.14 +2,284 1,195.81 
- สญัญาเช่าซื้อ 80 0.05 115 0.08 -35 -30.43 
- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 40,387 25.81 44,534 31.86 -4,147 -9.31 
- สญัญากูย้มืเงนิ 91,444 58.44 78,057 55.84 +13,387 17.15 
- การออกหนังสอืค ้าประกนัซอง 
- การออก Letter of Credit 
- อื่นๆ 

20,705 
1,356 

22 

13.23 
0.87 
0.02 

15,297 
1,402 

198 

10.94 
1.00 
0.14 

+5,408 
-46 

-176 

35.35 
-3.28 

-88.89 
รวมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 156,469 100.00 139,794 100.00 +16,675 11.93 

 
จากตารางด้านบน ในปี 2561 เห็นว่าสดัส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารจากการให้สนิเชื่อระยะยาว 

ไดแ้ก่สญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซือ้สดัส่วนรอ้ยละ 1.58 และ 0.05 ตามล าดบั สดัส่วนส่วนรายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิารจาก
ให้สนิเชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซื้อสทิธเิรยีกรอ้งร้อยละ 25.81 สญัญากู้ยมืเงนิมสีดัส่วนร้อยละ 58.44 การออกหนังสอืค ้าประกนั
ซองรอ้ยละ 13.23 การออก Letter of Credit รอ้ยละ 0.87 และ อื่น ๆ 0.02  จะเห็นไดว้่าสดัส่วนรายไดค่้าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะ
มาจากการใหบ้รกิารประเภทสนิเชื่อระยะสัน้ถงึร้อยละ 98.37 
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารจากการให้สินเชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซื้อสทิธเิรยีกร้องลดลงเพยีงร้อยละ 
9.31 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารชะลอการปล่อยสนิเชื่อในบางภาคอุตสาหกรรม จงึมรีายได้ค่าธรรมเนียมจาก
การเปิดใชว้งเงนิลดลงบา้ง สญัญาใหกู้ย้มืเงนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.15 จากปีก่อน ซึง่เป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ ในปี 2561 ซึ่ง
จะเพิม่ขึน้ไปในทศิทางเดยีวกนักบัแผนกลยุทธข์องบรษิทั 

 
รำยได้อ่ืน ส่วนใหญ่มาจากรายไดด้อกเบีย้จ่ายช าระล่าชา้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 84.99 ส าหรบัปี 2561 ดงันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561 2561 2560 
รายไดจ้ากการขาย - - 9,333 
ต้นทุนขาย - - (8,507) 
ส่วนต่างของรายไดแ้ละต้นทุน - - 826 
รายไดด้อกเบีย้จ่ายช าระล่าชา้ 26,685 26,685 9,657 
อื่น ๆ 4,713 4,681 3,114 
รวมรายไดอ้ื่น 31,398 31,366 13,597 

 

รำยได้อ่ืน 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส่วนเปลีย่นแปลง 
ปี 2561 ปี 2560 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
    -  รายได้จากการจดัหาสนิคา้ - - 826 6.08 -826.00 -100.00 
    -  อื่น ๆ 31,398.00 100.00 12,771 93.92 +18,627.00 +145.85 

 
รวมรำยได้อ่ืน 31,398.00 100.00 13,597 100.00 +17,801.00 +130.92 

 
(ข) ค่ำใช้จ่ำย ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร และค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

(ค) (หน่วย: พนับาท) 

ค่ำใช้จำ่ย 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 
ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร 29,245 21,906 38,481 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 154,681 152,681 137,061 
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 69,251 69,251 62,094 
รวมต้นทุนและค่ำใช้จำ่ย 253,177 243,838 237,636 
 

ค่ำใช้จำ่ย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส่วนเปล่ียนแปลง 

ปี 2561 ปี 2560 
พนับำท รอ้ยละ พนับำท รอ้ยละ พนับำท รอ้ยละ 

ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร 29,245 11.55 38,481 16.19 -9,236 -24.00 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 154,681 61.10 137,061 57.68 +17,620 +12.86 
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 69,251 27.35 62,094 26.13 +7,157 +11.53 

รวมต้นทุนและ
ค่ำใช้จำ่ย 253,177 100.00 237,636 100.00 +15,541 +6.54 
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ค่าใชจ้่ายในการขาย 
ปี 2561 สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 24 จากปีก่อนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขาย/บรกิารนี้

ส่วนใหญ่เป็นค่าคอมมชิชัน่พนักงานขายซึง่ลดลง 
 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
ปี 2561 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารมเีพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.68 จากปีก่อน สาเหตุหลกัการเพิม่ขึน้ของค่าภาษต่ีางๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งที่เพิม่สูงขึน้ตามรายไดท้ี่เพิม่ รวมถึงการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตามนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สูญ 

 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
ปี 2561 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 11.53 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการขยายตัวเพิม่ขึน้ของ

ลูกหนี้สนิเชื่อ ท าใหบ้รษิทัฯ ต้องเพิม่การใช้เงนิทุนจากเงนิกู้แหล่งต่าง ๆ เพือ่ใชห้มุนเวยีนในธุรกจิ และจากผลกระทบของปัญหา
ตราสารหนี้ในตลาดท าใหต้้นทุนทางการเงนิปรบัตวัสูงขึน้ 

 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
แสดงใหเ้หน็การตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยแสดงเปรยีบเทยีบ สิน้ปี 2560 และณ. สิน้ปี 2561 
 

แยกตำมประเภทธุรกิจ(หน่วย:พนับำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ.ส้ินปี 2561 ณ.ส้ินปี 2560 

ขำยสินค้ำและบริกำร     
ยอดยกมา 110,294 51,825 
บวก : ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 70,504 58,469 
หกั  : หนี้สญู -21,884 - 

ยอดยกไป 158,914 110,294 

 
ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มสี ารองค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้อกี 48.62 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 158.91 

ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รอ้ยละ 44.08 เนื่องจากบรษิทัฯ มนีโยบายการส ารองหนี้สูญตามการจดัชัน้อายุหนี้ 
(Aging) เป็นการส ารองขัน้พืน้ฐาน และเพือ่ใหก้ารส ารองหนี้ดงักล่าวครอบคลุมปรมิาณหนี้ทีม่อีายเุกนิ 90 วนั เพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชใีหม่ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ ต้องตัง้ส ารองหนี้สูญเพิม่ขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการส ารองหนี้สูญดงักล่าว อย่างไรกต็าม บรษิทัฯเชื่อว่าจะไม่มปัีญหาในการช าระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
ภาครฐั ซึง่มกัจะจ่ายล่าชา้อยู่แลว้เป็นปกต ิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯไดต้ัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญรวม เป็นรอ้ยละ 
6.65 ของยอดคงเหลอืลูกหนี้สุทธเิงนิกนัส ารองในส่วนทีไ่มไ่ดใ้หส้นิเชื่อ (Reserve) และหลงัหกัส ารองค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ   
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ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลรายได้และก าไร และสนิทรพัย์รวมและหนี้สนิรวมของส่วนงานของกลุ่มบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มดีงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

ส่วนงานการใหบ้รกิารทาง
การเงนิในรูปแบบต่าง ๆ 

ส่วนงานการใหบ้รกิารขอ้มูล
และการวเิคราะหข์อ้มูล 

 
การตดัรายการบญัชี

ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 
รำยได้     
รายไดจ้ากลูกคา้
ภายนอก 

    

- รายไดด้อกเบีย้ 257,233 -  257,233 
- รายได้

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิาร 125,156 31,312 

 

156,468 
รายไดอ้ื่น 31,366 32  31,398 
รวมรำยได้ 413,755 31,344  445,099 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (69,251) -  (69,251) 
ค่าใชจ้่ายในการบรกิาร (21,906) (7,338)  (29,244) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (82,177) (2,000)  (84,177) 
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะ
สูญ 

(70,504) 
- 

 (70,504) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (38,920) (4,191) (35) (43,076) 

ก ำไรส ำหรบังวด 130,997 17,815 (35) 148,847 
 

 ขอ้มูลรายได้และก าไรส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯด าเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานด าเนินงานที่รายงาน
เพยีงส่วนงานเดยีว คอื การให้บรกิารทางการเงนิในรูปของการใหเ้ช่าซือ้และการใหเ้ช่าการเงนิ การให้สนิเชื่อโดยการรบั
ซือ้สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่กดิจากการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร การใหกู้ย้มืเงนิ และการขายสนิคา้  

 
(ง) ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2560 และ ปี 2561 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธจิ านวน  145.49 ล้านบาท และ 148.85 ล้านบาทตามล าดบั 
เพิม่ขึน้ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2561 อยู่ที่รอ้ยละ 33.44 ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นยอดการใหส้นิเชื่อโดย
การเพิม่ผลติภัณฑ์ทางการเงนิต่างๆ ในทุกผลติภัณฑ์ เริม่ตัง้แต่สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง การจดัหาสนิค้า 
สนิเชื่อในรูปแบบสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืสญัญาเช่าซือ้ สนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และสนิเชื่อสนับสนุนโครงการ มุ่งเน้น
การบรกิารการแบบครบวงจร ท าใหย้อดรายไดร้วมของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และส่งผล
ใหบ้รษิทัฯ มผีลก าไรสุทธเิตบิโตต่อเนื่องทุกปีเช่นกนั 
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14.2  ฐำนะทำงกำรเงิน 
(ก) สินทรพัย ์

ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บรษิัทฯ มยีอดสนิทรพัย์รวมเท่ากบั 2,346.28 ล้านบาท และ 2,663.10 ล้าน
บาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ คอื ลูกหนี้จากการใหส้นิเชื่อ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 90.93 และรอ้ยละ 89.80 
ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 

สนิทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 เท่ากับ 2,140.85 ล้านบาทและ 2,142.38 ล้านบาท
สนิทรพัยห์มุนเวยีนที่ส าคญัไดแ้ก่ ลูกหนี้จากการใหส้นิเชื่อตามสญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 
และลูกหนี้ตามสญัญากู้ยมืเงนิ ในส่วนที่ก าหนดช าระภายในหนึ่งปีในแต่ละประเภท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.18 ร้อยละ 37.24 
และรอ้ยละ 31.31 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด ณ สิน้ปี 2561 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561  เท่ากับ 205.42 ล้านบาท 520.72 ล้านบาท 
ตามล าดบั สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ส าคญัไดแ้ก่ ลูกหนี้จากการให้สนิเชื่อตามสญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซื้อ จากส่วนที่ครบ
ก าหนดช าระในหนึ่งปีในแต่ละประเภท  คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.73 ของสนิทรพัยร์วมรวมทัง้หมด ณ สิน้ปี 2561  

 
คุณภำพของสินทรพัย ์
บรษิัทฯ ได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เป็นสนิทรพัย์ที่มี

สดัส่วนมากที่สุดของบรษิัทฯ โดยมกีารพจิารณาวงเงนิในการให้สนิเชื่อทัง้ในส่วนของวงเงนิลูกค้าและวงเงนิลูกหนี้ รวมถึงมกีาร
ก าหนดนโยบายการให้สนิเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหนี้ ของบรษิัทฯ เป็นลูกหนี้ที่มคุีณภาพ  นอกจากนี้  การให้สนิเชื่อของ
บริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว เนื่ องด้วยฐานทัง้ลูกค้าและลูกหนี้  ที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย กระจายไปในทุกๆ 
อุตสาหกรรม  

 

ลูกหน้ี 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนเปลีย่นแปลง 

ปี2561 ปี2560 เพิม่ข้ึน/ % 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) เปล่ียนแปลง 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ  122.89 190.80 -67.91 -35.59 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ  183.12 97.85 +85.27 +87.14 
ลกูหนี้จากการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 1,088.77 892.33 +196.44 +22.01 
ลกูหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ  1,147.07 1,044.23 +102.84 +9.85 
ลกูหนี้การคา้  5.88 15.68 -9.80 -62.5 
ลกูหนี้อื่น ๆ 2.52 1.16 +1.36 +117.24 

ยอดรวม 2,550.25 2,242.05 +308.20 +13.75 
หมายเหตุ :  ยอดลกูหนี้ จากตารางดา้นบน แสดงยอดก่อนหกัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
 

ลูกหนี้จากการซื้อสทิธเิรยีกร้อง ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 มีจ านวน 892.33 ล้านบาท และ 1,088.77 
ลา้นบาทตามล าดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.01 สาเหตุจากปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อลูกหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวสูงขึน้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการในปี 2555  ส่งผลให้มลูีกหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิในปี 
2560 จ านวน 1,044.23 ลา้นบาท และ ณ สิ้นปี 2561 จ านวน 1,147.07 ลา้นบาท โดยการขยายตวัของลูกหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ
นัน้มสีาเหตุมาจากการสนับสนุนใหลู้กคา้เดมิทีเ่คยใชบ้รกิารผลติภณัฑส์นิเชื่อทีม่คีวามเสีย่งต ่า มาใชบ้รกิารในผลติภณัฑส์นิเชื่อที่
มคีวามเสีย่งสูงเพิม่ขึน้ ซึง่จะเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ 

ลูกหนี้การคา้ในบรกิารจดัหาสนิค้า ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 มจี านวน 15.68 ลา้นบาท และ 5.88 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 62.5 เนื่องจากการเปลีย่นไปใชผ้ลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัคอืสนิเชื่อตามสญัญากูย้มืเงนิ  
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(ข) สภำพคล่อง 
 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 

ในปี 2561 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 88.29 ล้านบาท โดยมสีาเหตุมาจาก
การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้จากการให้สนิเชื่อ มกีระแสเงนิสดใช้ไปจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 11.66 ล้านบาท และมกีระแสเงนิสดรบั
จากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 142.61 ลา้นบาท 

 
(ค) แหล่งท่ีมำของเงินทุน 
(ง) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560  บรษิทัฯ มรีายละเอยีดรายการหนี้สนิทางการเงนิ ส่วน

ของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉพาะจากสถาบนัการเงนิ) ดงันี้ 
 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส่วนเปล่ียนแปลง 

ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 420.85 382.60 +38.25 +10.00 
เงนิกูย้มืระยะยาว 12.67 34.87 -22.20 -63.67 
หุน้กู ้ 845.51 679.17 +166.34 +24.49 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเขา่ซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 99.69 65.66 +34.03 +51.83 

รวมหนี้สนิทางการเงนิ 1,378.72 1,162.30 +216.42 +18.62 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,099.75 1,018.76 +80.99 +7.95 
รวมแหล่งเงนิทุน 2,478.47 2,181.06 +297.41 +13.64 
อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.25 1.14     
 
  แหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งใน
เรื่องของความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด อย่างไรกต็าม ในส่วนทีเ่ป็นสนิเชื่อระยะสัน้ ไม่ว่าจะเป็นสนิเชื่อการรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้ง สนิเชื่อเพือ่การจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซองเพือ่ยื่นประมูล สนิเชื่อเพือ่โครงการ และการจดัหาสนิคา้ บรษิัทฯ จะสามารถ
ปรบัอตัราดอกเบีย้หรอืค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงนิทีม่กีารเปลี่ยนแปลงได้ ส าหรบัสนิเชื่อทางการเงนิและสนิเชื่อเช่าซื้อ 
ซึง่บรษิทัฯ คดิอตัราดอกเบีย้กบัลูกค้าเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรกต็าม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ กบั
อตัราดอกเบี้ยที่คดิกบัลูกค้า จะมกีารบวกเพิม่เพื่อให้เพยีงพอกบัความเสี่ยงด้านความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยที่อาจเกดิขึ้น  
และจากการขายตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) ท าใหม้คีวามเสีย่งจากภาวะความต้องการซือ้ในตลาดตราสารหนี้  
 
 
 
 
 
 
 

 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2561 2561 2560 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (88.32) (115.33) (101.77) 
เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (11.66) (16.53) (73.99) 
เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 142.59 142.51 160.60 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 42.61 10.65 (15.16) 
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1. หน้ีสิน 
ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 1,327.52 ล้านบาท 1,563.35 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ ได้แก่ เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้ทัง้จากธนาคารและการขายลดตัว๋แลก
เงนิ ซึง่การเพิม่ขึน้ของหนี้สนิรวมเป็นไปตามการขยายตวัของสนิเชื่อของบรษิทัฯ  

ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนเงนิให้กู้ต่อเงนิกู้เป็น   1.83 เท่า และ 1.73  เท่า 
ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่าเงนิทีกู่ร้บัมาทัง้หมดกจ็ะน าไปปล่อยสนิเชื่อทัง้หมด 

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
จากการที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเชื่อที่หลากหลายครบวงจรการด าเนินธุรกจิของลูกค้า ท าให้บรษิัทฯ สามารถ

ใหบ้รกิารไดอ้ย่างครอบคลุมมากยิง่ขึน้ เป็นผลให้บรษิัทฯ สามารถสรา้งรายได้และก าไรไดเ้พิม่ขึน้ในทุกๆ ปี ส่งผลให้ก าไรสะสม
ของบรษิทัฯ เพิม่สูงขึน้ โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2560 และสิน้ปี 2561 มจี านวน 1,018.76 ลา้นบาทและ 1,099.75 ลา้นบาท
ตามล าดบั  

ในด้านของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นส าหรบัปี 2560 และปี 2561 บรษิัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อตัรารอ้ยละ 19.47 และ รอ้ยละ 14.05 ตามล าดบั 

 
3. ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน  

ส าหรบัปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั  1.30 เท่า และ 1.42 
เท่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรษิัทฯ เริม่มีหนี้สินในอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ ท าให้
บรษิทัฯ ต้องใชเ้งนิกูม้าเพือ่ใชส้ าหรบัการน าไปปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่ลูกคา้ เพือ่สรา้งรายไดก้ลบัเขา้บรษิทั   

 
14.2.1 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

แหล่งเงนิทุนที่พอเพยีงและหลากหลายจะเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกจิให้ได้รบัผลตอบแทน
มากน้อยเพยีงใด ซึง่ในปี 2558 บรษิัทฯ ไดม้กีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเงนิทุนจากการกูย้มืทีพ่ ึง่พงิเพยีงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ
เป็นหลกัในอดตี มาเป็นการระดมเงนิทุนผ่านตราสารหนี้ในรูปแบบต่าง ๆ โดย ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัฯไดม้กีารขายลดตัว๋แลกเงนิ 
(Bill of Exchange) เป็นปรมิาณจ านวนเงนิสูงถงึ 625 ลา้นบาท ต่อมา ณ สิน้ปี 2560 และ 2561 บรษิทัฯ ได้จ่ายช าระคนืตัว๋แลก
เงนิไปบางส่วนตามสภาวะการณ์ของตลาดตราสารหนี้ ท าใหม้ยีอดคงเหลอืจ านวน 245 ล้านบาท และ 160 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ในขณะเดยีวกนัที่ประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้ 5/2561 เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2561 มมีติอนุมตัิใหอ้อกหุ้นกู้เพือ่เสนอขายแก่บุคคลทัว่ไป 
จ านวนเงนิรวม 2,000 ล้านบาท  ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ จะมีแหล่งเงนิทุนเพิ่มเติมและจะสามารถบริหารจัดการ เงินทุนได้มี
ประสทิธภิาพสูงขึน้ 

 
14.2.2 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

  ในรอบปีบญัช ี2560 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี
(Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบญัชขีองบรษิัท คอื บรษิัทส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 1,450,000 บาท และจากที่ประชุม
สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ได้มมีตอินุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงนิ 1,715,000 บาท
ซึง่เพิม่ขึน้ 265,000 บาท (เพิม่ขึน้จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้นุมตัค่ิาสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 1,580,000 บาท ไวเ้ป็นจ านวน
เงิน 135,000 บาท เนื่ องจากเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวมจากการจัดตัง้บริษัทย่อย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561)  
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัมค่ีาบรกิารอื่น ๆ เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ค่าเดนิทาง ค่าล่วงเวลาและค่าส าเนาเอกสารที่
ต้องช าระให้กบัผู้สอบบญัช ีส านักงานสอบบญัชทีี่ผู้สอบบญัชสีงักดั และบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้สอบบญัชหีรอืส านัก
งานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
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กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูล 
 

1.1 กรรมกำรบริหำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบญัชี 
ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายงานประจ าปีแล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของ

บรษิัทฯ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งบรหิารสูงสุดในสายงานบญัช ีขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท า
ใหผู้อ้ ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า    

 
(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แลว้  
(2) ขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทฯ มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพือ่ให้แน่ใจว่าบรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัของบรษิทัฯ ถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  
(3) ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบต่อการจัดให้บรษิัทฯ มรีะบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏบิัติตามระบบ

ดงักล่าว และขา้พเจ้าได้แจ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

 
ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ได้รบัรองความถูกต้องแลว้ ขา้พเจ้า

ไดม้อบหมายให ้นายสมพล เอกธรีจติต์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นาย
สมพล เอกธรีจติต์ ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกต้องของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต ์

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต์ - 

 
นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา 

 
ผูอ้ านวยการบญัชแีละการเงนิ 

 

- นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา- 

 
 
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต ์

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต์ - 
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1.2   กรรมกำรท่ำนอ่ืนนอกจำก 1.1  
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในรายงานประจ าปีฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทัฯ ขา้พเจา้ไม่

มเีหตุอนัควรสงสยัว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั 
ในการนี้ เพือ่เป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ได้สอบทานแลว้ และไม่มเีหตุอนัควร

สงสยัว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้้อ ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจ้งในสาระส าคญั ขา้พเจ้าได้
มอบหมายให้ นายสมพล เอกธรีจติต์ เป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นาย
สมพล เอกธรีจติต์ ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งต้น 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นางดวงพร สุจรติานุวตั 

 
ประธานกรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

- นางดวงพร สุจรติานุวตั - 

พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี
รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบ 
- พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี- 

นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

- นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ - 

 
นายสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข 

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

- นายสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข - 

 
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ -รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย-์ 

 
นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์ 

 
กรรมการบรหิารอาวุโส -นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ-์ 

 
 
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต ์

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต์ - 
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1.   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(31/12/2561) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงดวงพร สุจรติำนุวตั
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

67 ปรญิญำโท 
สำขำบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตร ี 
สำขำบญัช ี 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
 
หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่8/2001 
 
หลกัสตูร Refresher 
Course DCP (DCP Re) 
รุ่นที ่3/2006 
 
หลกัสตูร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นที ่19/2008 
 
หลกัสตูร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ่นที ่38/2012 
 

-   - 2555-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2555-
ปัจจุบนั 
 
 
 
2557-
ปัจจุบนั 
 
2558-
ปัจจุบนั 
 
2556-
ปัจจุบนั 
 
2540-2557 
 
 
2545-2555 

ประธำนกรรมกำร กรรมกำร
อสิระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรบรษิทั 
 
 
กรรมกำรศรทัธำสมัพนัธ ์
 
 
กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
 
 
 
บมจ. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์
 
 
บจก.แอสไพเรชัน่ วนั 
 
 
มลูนิธโิรงพยำบำล 50 
พรรษำ มหำวชริำลงกiรณ 
 
สมำคมกำรจดักำรธุรกจิ
แห่งประเทศไทย 
 
ธนำคำรซไีอเอม็บไีทย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง และสินค้ำแฟชัน่ 
เครื่องแต่งกำยสุภำพบุรุษ สุภำพสตรี 
เครือ่งแต่งกำย และของใชเ้ดก็ อำหำร และ
อุปกรณ์เครือ่งใชใ้นบ้ำน 
 
พฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อำศยั 
 
 
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ประเภทอำคำร
ส ำนักงำน 
 
มลูนิธทิีม่ไิดแ้สวงหำผลก ำไร 
 
 
สมำคมกำรจดักำรธุรกจิทีม่ไิด้แสวงหำผล
ก ำไร 
 
ธุรกจิธนำคำร 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(31/12/2561) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูร Director 
Certification Program 
Update 2 (DCPU2/2014) 
 
หลกัสตูร Capital Market 
Academy (CMA8)  
 
หลกัสตูร Top Executive 
Program in Commerce 
and Trade (TEPCoT3) 
 
หลกัสตูร Advanced 
Security Management 
Program (ASMP2) 
 
หลกัสตูร ASEAN 
Economic Community 
Program (AEC2) 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(31/12/2561) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

พลต ำรวจเอกเจตน์  
มงคลหตัถ ี
กรรมกำรอสิระ  
รองประธำนกรรมกำร  
และกรรมกำรตรวจสอบ 

67 นิ ติศ ำสตร์มหำบัณฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
ห ลั ก สู ต ร  Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่8/2004 
 
ห ลั ก สู ต ร  Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ่นที ่14/2006 
 
ห ลั ก สู ต ร  Finance for 
Non- Finance Directors 
(FND) รุ่นที ่30/2006 
 
ห ลั ก สู ต ร  Directors 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่117/2009 

165,000 หุน้ - 2555-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2542-
ปัจจุบนั 
 
 
2542-
ปัจจุบนั 
 
 
2556-
ปัจจุบนั 
 
2556-
ปัจจุบนั 
2542-
ปัจจุบนั 

กรรมกำรอสิระ  
รองประธำนกรรมกำร  
และกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
ทีป่รกึษำ 
 
 
ทีป่รกึษำ 
 
 
ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ.ชโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ 
แอนดค์อนสตรคัชัน่ 
 
 
บมจ. เอสทพี ีแอนดไ์อ 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
บจก. ดำตำ้วนั เอเชยี 
 
 
บจ. ขอ้มลูเครดติแห่งชำต ิ

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ด ำเนิน ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง งำน ทุก
ประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
งำนโยธำ และ งำนเครือ่งกล 
 
ประกอบธุรกจิ แปรรปูโครงสรำ้งเหลก็, งำน
ประกอบและเชือ่มท่อ, งำนประกอบโรงงำน
ส ำเรจ็รูป และงำนแปรรูปผลติภัณฑ์เหล็ก
อื่นๆ 
เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
 
ใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นซอฟทแ์วร ์
 
 
ใหบ้รกิำรขอ้มลูเครดติ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(31/12/2561) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยประกอบ วศิษิฐ์
กจิกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

79 ปรญิญำโท 
สำขำกำรเงนิกำรคลงั 
Indiana University, USA 
 
ห ลั ก สู ต ร  Chartered 
Director Class (R-CDC) 
รุ่นที ่3/2008 
 
ห ลั ก สู ต ร  Directors 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่33/2003 
 
ห ลั ก สู ต ร  Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นที ่5/2001 
 
ห ลั ก สู ต ร  Monitoring 
Fraud Risk Management 
(MFM) รุ่นที ่1/2009 
หลักสูต ร  Monitoring of 
the Quality of Financial 
Reporting (MFR)  รุ่ น ที่  
8/2009 
 
ห ลั ก สู ต ร  Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ่นที ่27/2009 

16,500 หุน้ - 2555-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2552-
ปัจจุบนั 
 
 
2540-
ปัจจุบนั 
 
 
2542-2554 

กรรมกำรอสิระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรอสิระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เออำรไ์อพ ี
 
 
 
บมจ. ศรตีรงั แอโกร
อนิดรสัทร ี
 
 
บมจ. ปนูซเีมนตน์ครหลวง 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล 
และสือ่อื่นๆ รวมทัง้จดังำนนิทรรศกำร และ
งำนแสดงสนิคำ้ 
 
ประกอบ ธุ รกิจ เ ป็นผู้ผลิตและส่ งออก
ผลติภณัฑย์ำงพำรำ 
 
ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยปนูซเีมนต ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(31/12/2561) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 ปรญิญำโท  
สำขำบรหิำรธุรกจิ  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ห ลั ก สู ต ร  Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 15/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,035,000 หุน้ - เม.ย.2556-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2539-
ปัจจุบนั 
 
 
2534-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. อำรพ์ซีจี ี
 
 
 
บจก. เพทโทร-อนิสตรู
เมนท ์

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บริษัทลง ทุนและจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ได้แก่ น ้ ำมัน
ดเีซลหมุนเรว็ น ้ำมนัเตำ และเคมภีณัฑ ์
 
ขำยและให้บรกิำร อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 
เครือ่งมอื และเครือ่งจกัร 
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รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำ
ภริมย ์
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

60 ปรญิญำเอก 
ส ำ ข ำ บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ
มหำวทิยำลยับูรพำ 
 
ปรญิญำโท  
สำขำบุคลำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
ปรญิญำโท 
Master of Business 
Practice  
University of South 
Australia 
 
ปรญิญำตร ี 
สำขำบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
 
ห ลั ก สู ต ร ป้ อ ง กั น
รำชอำณำจักรภำครฐัรวม
เอกชน รุ่นที ่20 
 
Certificate in Personnel 
Management Practice 
Asian Productivity 
Organization 

- - 2559-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2559-
ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
รองศำสตรำจำรย์ 
และรองอธกิำรบด ี
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
มหำวทิยำลยันครพนม 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
มหำวทิยำลยัของรฐั 
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นำยสมพล เอกธรีจติต์ 
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

57 ปรญิญำโท 
ส ำ ข ำ ก ำ ร บั ญ ชี  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ประกำศนียบัตรผู้ ส อบ
บญัช ีม.ธรรมศำสตร ์
 
ปริญญำตรีบัญชีบัณฑิต 
(สำขำบญัชตีน้ทุน)  
มหำวทิยำลยัจุฬำลงกรณ์ 
 
ห ลั ก สู ต ร  Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่15/2004 
 
หลักสุตร สัมมนำพิจำรณ์ 
IFRS 9,IFRS 7และIAS32 
ตล ำ ดห ลัก ท รัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย 
 
หลกัสูตร ผู้บรหิำรระดบัสงู 
สถำบันวทิยำกำรตลำดทุน 
รุ่นที ่27 (วตท.27) 
 
 
 
 

4,911,932 หุน้ - 2549-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2550-2555 
 
 
 

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
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นำงสำวสติำพชัร ์        
นิโรจน์ธนรฐั 
กรรมกำร และ ผูช้่วย
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ส่วนงำนสนบัสนุน 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

36 ปริญญำโท  ส ำขำ ก ำ ร
จดักำรทำงกำรตลำด  
คณะบรหิำรธุรกจิ 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  Aston 
ประเทศองักฤษ 
 
ปรญิญำตร ี
อั ก ษ ร ศ ำ ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต 
(สำขำภำษำองักฤษ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
ห ลั ก สู ต ร  Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 131/2016 
 
ห ลั ก สู ต ร  Fraud Risk 
Management and 
Internal Auditing of 
Financial Institution รุ่ นที่  
7 จัดโดยสมำคมสถำบัน 
กำรศกึษำกำรธนำคำรและ
กำรเงนิไทย 

1,580,000 หุน้ - 2558-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2549 -2558 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์
อำหำร 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ธรุกจิอำหำรครบวงจร  

นำงสำวปำรฉิัตร 
เหล่ำธรีะศริวิงศ ์
กรรมกำรบรหิำรอำวุโส 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

63 ป ริ ญ ญ ำ โ ท  Executive 
MBA 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
 
 
 
 
ปรญิญำตร ีสำขำกำรบญัช ี
คณะพำณิชย์และกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

20,000 หุน้ - 2561-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำรบรหิำรอำวุโส 
 
 
 
 
 
 
ทีป่รกึษำประธำน
กรรมกำรบรหิำร 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ.ฟอรจ์นู พำรท์ 
อนิดสัตรี ้
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ผูผ้ลติชิน้ส่วนยำนยนต ์
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ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
เศรษฐกจิสำธำรณะส ำหรบั
นั ก บ ริ ห ำ ร ร ะ ดั บ สู ง
(ประกำศนียบตัรชัน้สงู) รุ่น
ที1่2 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
 
 
 
หลักสูตรนักบริหำรกำร
อุ ตส ำหกร รม ร ะ ดับ สู ง 
กระทรวงอุตสำหกรรม รุ่น
ที ่9 
 
 
ห ลั ก สู ต ร นั ก บ ริ ห ำ ร
ระดับสูงธรรมศำสตร์เพื่อ
สงัคม รุ่นที2่ 
 
 
 
ห ลั ก สู ต ร  Director 
Certification Program 
(DCP)  รุ่ น ที่  7 5 / 2 5 5 6 
สมำคมส่ง เสริมสถำบัน
กรรมกำรบรษิทัไทย 
 
หลกัสตูร Bourse Game 
(Foreign Exchange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2559-2560 
 
 
 
 
 
2550-2559 
 
 
 
2556-2557 
 
 
 
 

 
 
 
อนุกรรมกำร
คณะอนุกรรมกำรกองทุน
สงเครำะห ์
กระทรวงศกึษำธกิำร 
 
 
 
 
กรรมกำรคณะกรรมกำร
กองทุนสงเครำะห ์
 
 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
อำวุโส 
 
 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
รกัษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร 
 
 
 
 

 
 
 
กระทรวงศกึษำธกิำร 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงศกึษำธกิำร 
 
 
 
 
 
กลุ่มท ีซ ีซ ีแลนด ์และ 
กลุ่มแอสเสทเวริด ์คอร์
ปอเรชัน่ 
 
 
 
ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
(ประเทศไทย) 
 
ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
(ประเทศไทย) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
 
 
 
 
 
สถำบนักำรเงนิ 
 
 
 
สถำบนักำรเงนิ 
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Trading), Citibank 
Bangkok THAILAND 
หลกัสตูร International 
Banker Chase  
Manhattan Bank,  
NY USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556-2557 
 
 
2556-2557 
 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 
 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บจก.ขอ้มลูเครดติแห่งชำต ิ 
 
 
บจก.ขอ้มลูเครดติแห่งชำต ิ

ศูนย์กำรจดัเกบ็และประมวลขอ้มูลเครดิต
ของประเทศ 
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2.   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(31/12/2561) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยสมพล เอกธรีจติต์ 
กรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จดักำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

57 ปรญิญำโท 
สำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประกำศนียบตัรผูส้อบ
บญัช ีม.ธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตรบีญัชบีณัฑติ 
(สำขำบญัชตีน้ทุน)  
มหำวทิยำลยัจุฬำลงกรณ์ 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่15/2004 
 
หลกัสุตร สมัมนำพจิำรณ์ 
IFRS 9,IFRS 7และIAS32 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 
หลกัสูตร ผู้บรหิำรระดบัสงู 
สถำบันวทิยำกำรตลำดทุน 
รุ่นที ่27 (วตท.27) 
 

4,911,932 หุน้ - 2549-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2550-2555 
 
 
 

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
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นำงรุ่งนภำ โอกำศ 
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 

56 ปรญิญำโท  
สำขำบรหิำรธุรกจิ  
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

5 หุน้ - 2549-
ปัจจุบนั 
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ลซี อทิ 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 

นำงสำวสติำพชัร ์ 
นิโรจน์ธนรฐั 
กรรมกำร และผูช้่วย
กรรมกำรผูจ้ดักำร-สนับสนุน 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม
ผกูพนับรษิทัฯ) 

36 ปรญิญำโท สำขำกำร
จดักำรทำงกำรตลำด  
คณะบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยั Aston 
ประเทศองักฤษ 
 
 
ปรญิญำตร ี
อกัษรศำสตรบ์ณัฑติ 
(สำขำภำษำองักฤษ) 
จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 131/2016 
 
หลกัสตูร Fraud Risk 
Management and 
Internal Auditing of 
Financial Institution รุ่น
ที ่7 จดัโดยสมำคม
สถำบนั กำรศกึษำกำร
ธนำคำรและกำรเงนิไทย 

1,580,000 หุน้ - 2558-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2549 -2558 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์
อำหำร 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ธรุกจิอำหำรครบวงจร  
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นำงชลธชิำ ศุภลกัษณ์เมธำ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
และกำรเงนิ 

46 ปรญิญำตร ี
สำขำบญัช ี
คณะบญัช ี
มหำวทิยำลยัสยำม 
 
ปรญิญำตร ี
สำขำสถติ ิ
คณะวทิยำศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัศลิปำกร 
IRCA Lead Assessor 
(ISO9001:2008) 
 
Strategic CFO in 
Capital Markets รุ่นที ่ 
2/2559 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 

- - 2557-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2561-
ปัจจุบนั 
 
2543-2557 
 
 
 
2554-2557 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงนิ 
 
 
 
 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
ISO Consultant & Trainer 
 
 
 
ผูท้ ำบญัชอีสิระ 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ 
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
 
บจก. ควอลติีซ้สิเทม็ดเีวล
ลอ้ปเมน้ท ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล (ประเทศไทย) 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บรกิำรวเิครำะหส์นิเชือ่ธุรกจิ 
 
 
บรกิำรให้ค ำปรกึษำ และฝึกอบรมกำรวำง
ระบบคุณภำพมำตร ฐำน  ISO, GMP, 
HACCP & SQF2000 

นำงสำวปิยนันท ์มงคล 
ผูจ้ดักำรแผนกเครดติ 

46 ปรญิญำโท 
สำขำเศรษฐศำสตร์
อุตสำหกรรม 
คณะพฒันำกำร
เศรษฐกจิ 
สถำบนับณัฑติพฒัน 
บรหิำรศำสตร ์(NIDA) 
 

56,800 หุน้ - 2549-
ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ผูจ้ดักำรทัว่ไป แผนก
เครดติและนิตกิรรมสญัญำ 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 

นำงสำวประภำพรรณ       
รกัธรรม 
ผูจ้ดักำรแผนกจดักำรทัว่ไป 

51 ปรญิญำตร ี
สำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัศรปีทุม 

5 หุน้ - 2549 –
ปัจจุบนั 

ผูจ้ดักำรทัว่ไป แผนก
จดักำรทัว่ไป 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำประกันซอง สิน เชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
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ข้อมูลสรปุการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหารดงัน้ี 
 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนหลกัทรพัย ์ท่ี

ถือเดิม 
(31/12/2560) 

การเปล่ียนแปลง รวมจ านวนหุ้น 

(+) เพ่ิมข้ึน (-) ลดลง 
(ณ 31/12/2561) 

1 
นำงดวงพร สุจรติำนุวตั 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรอสิระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ 

0 0 0 0 

2 
พลต ำรวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี

รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ
และกรรมกำรตรวจสอบ 

165,000 0 0 165,000 

3 นำยประกอบ วศิษิฐก์จิกำร กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

16,500 0 0 16.500 

4 นำยสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 2,035,000 0 0 2,035,000 
5 รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภริมย ์ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 0 0 0 0 

6 

นำยสมพล เอกธรีจติต์* 
 
คู่สมรสของสมพล เอกธรีจติต์ 

กรรมกำรบรษิทั 
 
 

3,322,374 
2,442,430 

50,544* 
30,000 

0 
0 

3,372,918 
2,472,430 

7 นำงสำวสติำพชัร ์ นิโรจน์ธนรฐั* 
คู่สมรสของสติำพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยสนับสนุน 
 

128,142 
1,650,000 

12,227* 
0 

0 
0 

140,369 
1,650,000 

8 นำงสำวปำรฉิตัร เหล่ำธรีะศริวิงศ ์ กรรมกำรบรหิำรอำวุโส 0 20,000 0 20,000 
9 นำงรุ่งนภำ โอกำศ* ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยปฎบิตักิำร 22,656 10,477* 0 33,133 
11 นำงชลธชิำ  ศุภลกัษณ์เมธำ* ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ  15,764 10,371* 0 26,135 

12 
นำงสำวปิยนันท ์มงคล* 

ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไปแผนกเครดติและ        
นิตกิรรมสญัญำ 

12,994 5,898* 0 18,892 

13 นำงสำวประภำพรรณ รกัธรรม* ผูจ้ดักำรอำวุโสแผนกจดักำรทัว่ไป 8,222 2,428* 10,600* 50 
       

หมำยเหตุ :   * หุน้ EJIP ทีไ่ดร้บัโอนจำกโครงกำร EJIP เนื่องจำกจบโครงกำร 
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561   

   
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน  ได้แก่  ด้านการบัญช ี  ด้านการเงนิ  ด้านเศรษฐศาสตร์  แล ะด้านกฎหมาย  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปัจจุบนั  ประกอบดว้ย 
1. นายประกอบ  วศิษิฐก์จิการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางดวงพร  สุจรติานุวตั   ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ 

3. พลต ารวจเอกเจตน์  มงคลหตัถ ี  กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสุทศัน์  ขนัเจรญิสุข   กรรมการตรวจสอบ 

5. รศ.ดร.สุดา  สุวรรณาภริมย ์  กรรมการตรวจสอบ 

โดยม ีนางสาวพรีภา เป่ียมอุดมสุข  ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่ ากบัดูแลรายงานและงบการเงนิใหม้คีวามถูกต้องเชื่อถอืได ้ จดัใหม้รีะบบการควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้เสนอใหบ้รษิทัฯ  แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัช ี และปฏบิตังิานอื่นตามขอบเขตความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
     ในรอบปี  2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมร่วมกนัจ านวน 5  ครัง้ โดยหารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  
ผูบ้รหิารระดบัสูง   และผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่พจิารณาและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในเรื่องรายงานและงบการเงนิ  
ระบบการควบคุมภายใน  รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  การบรหิารความเสีย่ง  การเปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัฯ  โดยมขีอ้สรุปทีเ่ป็นสาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 
 

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปีพรอ้มทัง้แสดงความเหน็และขอ้สงัเกต เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ารายงาน 

ทางการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานถูกต้องตามที่ควรโดยจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป
และมกีารเปิดเผยขอ้มูลของรายงานทางการเงนิทีเ่พยีงพอ 

2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน โดยเชญิผู้

ตรวจสอบภายในอสิระและฝ่ายจดัการต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งเขา้ชี้แจงเพื่อใหต้ระหนักถงึความส าคญัของระบบการควบคุม

ภายใน 

3. สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึเหน็ว่าการท ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อทางบรษิทัฯ 

4. พจิารณาเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ

อนุมตั ิ

5. พจิารณาการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบั ประเมนิ ควบคุมและ

ตรวจสอบไดอ้ย่างมรีะบบ 

6. พจิารณาสอบทานการปฏบิตังิานตามระบบงานที่ก าหนดไว้  ซึ่งบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัิตามพ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์  ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการ

ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 (นายประกอบ  วิศิษฐ์กิจการ) 
                                                                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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