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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่ สาคัญ
บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาทโดยมีทุนชาระแล้วจานวน 60 ล้านบาท มีบริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) (“เอสวีโอเอ”) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เริม่ ต้นมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจสนับสนุ นการค้าของกลุ่มเอสวีโอเอ ในฐานะบริษทั ด้านการเงิน
ของเอสวีโอเอ (Financial Arm) โดยการให้บริการสินเชื่อ สัญ ญาเช่า ทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อ สัญ ญาเช่า ซื้อ (Hire
Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นผู้จดั จาหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ กลุ่มผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอสวีโอเอเป็ น
หลัก รวมถึง การให้บริการรับโอนสิท ธิเ รีย กร้อ งลูกหนี้การค้า (Factoring) ให้แก่ลูกค้า ของกลุ่มเอสวีโอเอที่ต้อ งการเงินทุ น
หมุนเวียนในช่วงระยะเวลาทีร่ อหนี้ครบกาหนดชาระ
เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (“Information Technology” หรือ “IT”) ทาให้ผลิตภัณฑ์
ทางด้าน IT มีความหลากหลายมากขึน้ และมีตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ในขณะทีธ่ ุรกิจเอสวีโอเอจากัดอยู่เพียง
ตลาดบางผลิต ภัณ ฑ์ ท าให้บริษัท ฯ หันไปให้การสนับสนุ นสินเชื่อ ของสินค้า นอกกลุ่มเอสวีโอเอ รวมทัง้ ขยายธุรกิจในการ
สนับสนุ นสินเชื่อนอกเหนือจากสินค้า IT เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากที่รูปแบบการดาเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวข้า งต้น บริษัท ฯจึงมุ่งเน้ นการเติบโตและการ
แข่งขันทางธุรกิจโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อต่อยอดการทาธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากขึน้ จึงได้เพิม่ สินเชื่อหลากหลายประเภทมากขึน้ ได้แก่ สินเชื่อเพือ่ การจัดหาหนังสือค้าประกันซอง (Bid Bond) สินเชื่อ
เพือ่ สนับสนุ นโครงการ (Project Backup Financing) รวมถึงบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) และได้ขยายการให้บริการสินเชื่อ
ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก IT
และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ทาการแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด พร้อมทัง้ เปลี่ยนชื่อเป็ น
บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2550
เพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 40 ล้ำนบำท จำกทุนชำระแล้วเดิม 60 ล้ำนบำท เป็ น 100 ล้ำนบำท
เริ่ มประกอบธุ รกิ จให้บริ กำรสิ นเชื่ อเช่ ำซื้ อแก่ กลุ่ มลู กค้ำ รำยย่อยที่ ใช้ผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ มเอสวีโอเอ เช่ น นักศึกษำและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยคริ สเตียน เป็ นต้น
ปี 2552
เปลีย่ นแนวทางรูปแบบการดาเนินธุรกิจจากเดิมทีว่ างจุดยืนเป็ นบริษทั ด้านการเงินของเอสวีโอเอ (Financial Arm) มา
เป็ นการดาเนินธุรกิจทีม่ ุ่งการสร้างกาไรซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ออกสู่ลูกค้า
เริม่ ประกอบธุรกิจบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้าที่ใช้ผ ลิตภัณฑ์ทางการเงินอยู่แล้วไม่ว่า จะเป็ น
สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซือ้ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ปี 2553
เริม่ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพือ่ การจัดหาหนังสือค้าประกันซอง (Bid Bond) โดยทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางระหว่าง
ธนาคารผูอ้ อกหนังสือค้าประกันกับลูกค้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการ
ชะลอและลดการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย เนื่องจากต้นทุนการดาเนินการสูง และมีความเสีย่ ง ไม่
เหมาะสมกับขนาดขององค์กร
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ปี 2555
เริม่ ดาเนินธุรกิจให้การสนับสนุนสินเชื่อเพือ่ สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) สาหรับลูกค้าของบริษทั ฯ
ที่มปี ระวัติดี มีทกั ษะและขีดความสามารถในการทางานโครงการนัน้ ๆ แต่มขี อ้ จากัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียน โดยเน้น
ลูกหนี้ทเ่ี ป็ นโครงการของภาครัฐเป็ นสาคัญ
ย้ายสานักงานจากชัน้ 32 มาอยู่ทช่ี นั ้ 21 อาคารไอที โปรเฟสชันแนลเพื
่
อ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ปี 2556
ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เหลือ 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.00
บาท เป็ นหุน้ ละ 5.00 บาท ส่งผลทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.00 บาท และมีการชาระค่าหุน้ เต็มจานวนแล้ว
แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน
เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 5.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 16,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็ น 116,000,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 16,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยจัดสรรให้กบั ดร. ประสิทธิ ์ กาญจน
ศักดิ ์ชัย* ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.50 บาท
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็ น 200,000,000 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 84,000,000 หุน้ มูลทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึง่ รายละเอียดการจัดสรรเป็ นดังนี้
(1) หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 33,600,000 หุ้นเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุ้นของเอสวีโอเอ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื
หุน้ ดังกล่าวในเอสวีโอเอ (Pre-emptiveright)
(2) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 46,200,000 หุน้ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่
(3) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 4,200,000 หุน้ เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
ในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจากการจองซือ้ ของผูถ้ อื หุ้นเอสวีโอเอ ตามข้อ (1) ให้เสนอขายหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ประชาชน
ตามข้อ (2)
ปี 2557
ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุรมิ สิท ธิของ
บริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุน้ ดังกล่าวในบริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
จานวน 33.6 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.80 บาท
ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 บริษทั ฯได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัท
ฯเป็ นครัง้ แรกจานวน 50.4 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.80 บาท โดยบริษทั ฯได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้วจากจานวน 116 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 116 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็ นจานวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท) กับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รบั หุน้ สามัญจานวน 200 ล้าน
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริม่ ทาการซือ้ ขายได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2557 ใน
การออกจาหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวเป็ นจานวน 4.5
ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.1 ล้านบาท) ซึง่ บริษทั ฯแสดงเป็ นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
วันที่ 27 มีนาคม 2557 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ นี้เพือ่ ลดอานาจการควบคุม ให้
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ มีอานาจในการบริหารจัดการได้อย่างเป็ นอิส ระ
วัน ที่ 24 มิถุ นายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มติให้อ อกตัว๋ แลกเงิน (Bill of exchange) วงเงิน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกิน 200 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทวไป
ั ่ หรือกรณีวงจากัด ประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้
ลงทุนสถาบัน โดยไม่จากัดจานวนใบ ตามประกาศ ของ ก.ล.ต. ที่ท จ.9/2552 หรือฉบับแก้ไข หรือกรณีวงจากัด ณ
ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้เป็ นจานวนมาก
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ปี 2558
วันที่ 15 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มมี ติให้ออกและเสนอขายตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ (Bill of exchange)
อายุ ไ ม่เ กิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 600 ล้า นบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทวไป
ั ่ หรือ กรณี
วงจากัด ประเภทผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึง่
ได้รบั การอนุมตั แิ บบแสดงข้อมูล และหนังสือชีช้ วนเพือ่ การเสนอขายตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ จากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงิน
ได้เป็ นจานวนมาก
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯภายใน
วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึง่ ได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
วันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มมี ติเห็นชอบอนุ มตั ิโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงานบริษัท จด
ทะเบี ย น EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท าสัญ ญากับ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ ฟิ ลลิป
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในการเป็ นตัวแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2558
– เมษายน 2561 ในระหว่างทีโ่ ครงการยังไม่หมดอายุ หากมีพนักงานทีย่ งั ไม่มคี ุณสมบัตทิ ส่ี ามารถเข้าร่วม ณ ขณะนี้
แต่จะมีคุณสมบัติ ครบก่อนสิน้ อายุโครงการ ก็สามารถแสดงเจตจานงเข้าร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษายนของแต่ ล ะปี
ในส่วนของเงินนาส่งโครงการนี้ ดังนี้คอื พนักงานหรือผูบ้ ริหาร (ส่วนงาน Back Office) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในอัตราร้อย
ละ 5 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และพนักงานหรือผูบ้ ริหาร (ส่วนงาน Front Office) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในอัตรา
ร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และเงินจูงใจ (Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ :
ฐานเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าตาแหน่ง ค่าน้ามัน และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อ่นื ๆที่มี
ลักษณะเดียวกัน) โดยบริษทั จะ สบทบการจ่ายในอัตราเท่ากับเงินนาส่งของพนักงานตลอดโครงการ
วันที่ 29 เมษายน 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุช่อื ผู้ถอื ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวน 150,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ้น 150,000,000
บาท ครบกาหนดไถ่ ถ อนปี พ.ศ. 2561 อัต ราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ช่อื หุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561”
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุช่อื ผู้ถอื ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวน 200,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ้น 200,000,000
บาท ครบกาหนดไถ่ ถ อนปี พ.ศ. 2560 อัต ราดอกเบี้ย 5.30% โดยใช้ช่อื หุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” ซึ่ งได้ครบกำหนดและจ่ ำยชำระคื นแล้วเมื่อวันที่ 11

กรกฎำคม 2560
วัน ที่ 16 ตุ ล าคม 2558 บริษัท ฯ ได้เ ปิ ด ตัว บริก ารสินเชื่อ เพื่อ เปิ ด L/C (Letter of Credit) โดยความร่ ว มมือ กับ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ปี 2559
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุช่อื ผู้ถือ ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวน 150,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ้น 150,000,000
บาท ครบกาหนดไถ่ ถ อนปี พ.ศ. 2562 อัต ราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ช่ ือ หุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มติให้ออกและเสนอขายตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ (Bill of exchange)
อายุ ไ ม่เ กิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 900 ล้า นบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทวไป
ั ่ หรือ กรณี
วงจากัด ประเภทผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึง่
ได้รบั การอนุมตั แิ บบแสดงข้อมูล และหนังสือชีช้ วนเพือ่ การเสนอขายตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ จากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
ส่วนที่ 1 หน้า 3

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ปี 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึง่ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 และ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มีมติเห็นชอบการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของ
บริษทั (LIT-W1) จานวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย เพือ่ จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน การถือหุน้ ในอัตราส่วน
5 หุน้ ต่อ 4 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึง่ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษทั (LIT-W1) จานวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย
วันที่ 3 เมษายน 2560 ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท
เป็ น ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 100,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00
บาท ซึง่ รายละเอียดการจัดสรรเป็ นดังนี้
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 20,000,000 หุน้ เพือ่ รองรับสาหรับการจ่ายหุน้ ปันผล
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 80,000,000 หุน้ เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีอ่ อก
ใหม่ (LIT-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีท่มี หี ุ้นเหลือ
เนื่องจากไม่มกี ารใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ บริษทั จะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
พิจารณาต่อไป
ในระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2560 บริษัทฯได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัท จานวน
160,000,000 ล้านหน่ วย ในราคาเสนอขายหน่ วยละ 2.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิได้ครบ
ทัง้ หมด 160,000,000, ล้านหน่ วย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ (LITW1) จานวน 160,000,000 ล้านหน่ วย เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริม่ ทาการซื้อขายได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม
2560
วันที่ 19 เมษายน 2560 บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินสดปันผล และหุน้ ปันผลตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(1) จ่ายหุน้ ปันผลในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล รวมเป็ นจานวนหุน้ ปั นผลทีจ่ ่ายไปจานวนทัง้ สิน้ 19,999,532
หุน้ และได้ทาการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วรวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 219,999,532 บาท
(2) จ่ายเงินสดปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.0112 บาท
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ออกขายหุน้ กูไ้ ม่ด้อยสิทธิชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ จานวน 85,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 85,000,000 บาท
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ย 5.75% โดยใช้ช่อื หุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
การเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็ นดังนี้
(ครัง้ ที)่ วดป
จานวนใบสาคัญ
จานวนหุน้ สามัญ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วรวม
แสดงสิทธิ(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
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุช่อื ผูถ้ ือ ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวน 300,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ้น 300,000,000
บาท ครบกาหนดไถ่ ถ อนปี พ.ศ. 2563 อัต ราดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ช่อื หุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”

ส่วนที่ 1 หน้า 4

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ปี 2561
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ออกขายหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวน 315,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ้น 315,000,000
บาท ครบกาหนดไถ่ ถ อนปี พ.ศ. 2563 อัต ราดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ช่อื หุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯภายใน
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึง่ ได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
วัน ที่ 8 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มีมติเ ห็นชอบอนุ มตั ิโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงานบริษัทจด
ทะเบียน EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) ครัง้ ที่ 2 โดยทาสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ล
ลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในการเป็ นตัวแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่ เดือนเมษายน
2561 – เมษายน 2564 ในระหว่างที่โครงการยังไม่หมดอายุ หากมีพนักงานที่ยงั ไม่มคี ุณสมบัตทิ ่สี ามารถเข้าร่วม ณ
ขณะนี้ แต่จะมีคุณสมบัติ ครบก่อนสิน้ อายุโครงการ ก็สามารถแสดงเจตจานงเข้าร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษายนของแต่
ละปี ในส่วนของเงินนาส่งโครงการนี้ ดังนี้คอื พนักงานหรือผูบ้ ริหาร (ส่ว นงาน Back Office) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในอัตรา
ร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และพนักงานหรือผูบ้ ริหาร (ส่วนงาน Front Office) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการใน
อัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และเงินจูงใจ (Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมาย
เหตุ : ฐานเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าตาแหน่ ง ค่าน้ ามัน และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้
อื่นๆทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน) โดยบริษทั จะ สบทบการจ่ายในอัตราเท่ากับเงินนาส่งของพนักงานตลอดโครงการ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2561 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั ย่อยภายใต้ชอ่ ื
“บริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด” โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริหารงานโดย นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ธุรกิจหลักของบริษัทย่อยคือ การให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลสินเชื่อ ตลอดจนบริหารโครงการสินเชื่ อ โดย
บริษัท ฯ เข้า ถือ หุ้นในอัต ราร้อ ยละ 100 บริษัท ย่อ ยได้จดทะเบีย นจัดตัง้ บริษัท กับกระทรวงพาณิชย์เ มื่อ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561 และบริษทั ฯ ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั และลาออกจากตาแหน่งรอง
ประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ด้วยเหตุผลส่วนตัว และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธี
ระศิรวิ งศ์ เป็ นกรรมการบริษทั แทนคุณเธียรชัย ศรีวจิ ติ รทีล่ าออก โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 28 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ : *เนื่องจากในขณะนัน้ บริษทั ฯ มีความต้องการเงินทุนเพือ่ ขยายธุรกิจ แต่เอสวีโอเอไม่มนี โยบายที่จะขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Core Business)
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งหาผูร้ ่วมลงทุนรายใหม่ โดย ดร.ประสิทธิ ์ กาญจนศักดิ ์ชัย เป็ นเจ้าของธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างจานวน 3 บริษทั รวมทัง้ เป็ นนักลงทุนที่มศี กั ยภาพใน
ด้านเงินทุน และสามารถตัดสินใจลงทุนกับบริษทั ฯ ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความต้อ งการใช้เงินของบริษทั ฯ โดยการเข้ามาลงทุนในครัง้ นี้ ดร.ประสิทธิ ์จะเข้ามาในฐานะผูถ้ อื หุน้ โดยมิได้
มีส่วนร่วมในการบริหารบริษทั ฯ
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1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อ แก่กลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ข้อจากัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งบริการออกเป็ น 8 ประเภท ดังนี้
1.2.1 สิ นเชื่ อสัญ ญาเช่ าทางการเงิ นหรื อลี ส ซิ่ ง (Leasing) : ให้บริการสินเชื่อ ในรูปแบบสัญ ญาเช่า ทาง
การเงินหรือสัญญาเช่าทรัพย์ท่มี อี ายุสญ
ั ญาตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มสี ญ
ั ญาเช่า กับหน่ วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
1.2.2 สิ นเชื่ อสัญญาเช่ าซื้อ (HirePurchase) : ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ ที่มอี ายุไม่เกิน 3 ปี
แก่กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการทีม่ สี ญ
ั ญาเช่ากับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
1.2.3 สิ นเชื่ อการให้บริ การรับซื้อหนี้ ทางการค้าหรือแฟคตอริ่ ง(Factoring) : ให้บริการสินเชื่อการรับโอน
สิทธิเรียกร้อง แก่กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการที่มลี ูกหนี้การค้าเป็ นหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานเอกชนขนาดใหญ่
เป็ นหลัก โดยบริษทั ฯ จะรับซือ้ ลูกหนี้การค้าประมาณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร
1.2.4 สิ นเชื่ อเพื่อการจัดหาหนังสื อคา้ ประกันซอง (Bid Bond) : ให้บริการสินเชื่อเพือ่ การจัดหาหนังสือ ค้า
ประกันซอง สาหรับกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการทีต่ ้องการเข้าไปประมูลงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และในปั จจุบนั บริษัท ฯ
ได้ ใ ห้ บ ริก ารจัด หาหนั ง สือ ค้ า ประกัน ซองแบบอิเ ล็ค ทรอนิ ค ส์ ( E-Bidding) เพื่อ ขานรับ นโยบายภาครัฐ ในการน าระบบ
อิเล็คทรอนิคส์มาใช้ในการประมูลงานเพือ่ การจัดซือ้ จัดจ้าง Electronics Government Procurement
1.2.5 สิ นเชื่ อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) : ให้การสนับสนุนเงินทุนเพือ่ ใช้ในการ
จัดหาและ/หรือจัดเตรียมสินค้า (Pre-Finance) ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบงานให้หน่ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงาน
เอกชนขนาดใหญ่
1.2.6 บริ การจัดหาสิ นค้า (Trade Finance) : จัดหาสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการทีข่ าดเงินทุนในการ
จัดหาสินค้าเพือ่ ทาการส่งมอบงานต่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
1.2.7 บริ การสิ นเชื่ อเพื่อเปิ ด L/C (Letter of Credit) : ให้บริการสินเชื่อเพือ่ ออกเอกสารเพือ่ ยืนยันการชาระ
เงินในการซื้อขายที่ผซู้ ้อื ขอให้ธนาคารเป็ นผู้ชาระให้แทน เพื่อแสดงเป็ นหลักประกันการชาระเงิน ผู้ขายสินค้าได้รบั เงินเมื่อส่ง
มอบสินค้า และผูซ้ อ้ื สินค้าจะได้รบั สินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า
1.2.8 สิ นเชื่ อเติ มทุนหมุนเวียนคู่ค้า (Supplier Finance) : ให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนแก่ Supplier
ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถนาบิลมาเบิกเงินสดกับทางบริษัทฯได้ท ันที โดยไม่ต้องรอให้ครบเครดิตเทอม ทาให้
Supplier มีทุนหมุนเวียน เพิม่ กาลังการผลิต หรือส่งงานได้ตรงเวลามากขึน้
โดยบริษทั ฯ ให้บริการสินเชื่อแบบครบวงจรซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถดาเนินการได้ตงั ้ แต่เริม่ ประมูลงาน
จัดหาสินค้า หรือให้กเู้ งินเพือ่ ไปจัดหาสินค้า เพือ่ ให้ลูกค้าสามารถส่งมอบงานให้กบั คู่สญ
ั ญาได้ โดยหลังจากส่งมอบงานและผ่าน
การตรวจรับแล้ว ก็จะมีบริการสินเชื่อในรูปแบบของสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
รองรับ
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1.3 โครงสร้างรายได้
ประเภทของรายได้
รายได้ดอกเบีย้
- ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ตามสัญญาเช่าซื้อ
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง
- การให้กยู้ มื เงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ย
รายได้จากค่าธรรมเนี ยมและบริ การ

งบการเงิ นรวม
ปี 2561
ล้าน
ร้อย
บาท
ละ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ล้าน
ร้อย
ล้าน
ร้อย
ล้าน
ล้าน
บาท
ละ
บาท
ละ
บาท
บาท

17.31
10.25
95.58
134.09
257.23

3.89
2.30
21.47
30.13
57.79

17.31
10.25
95.58
134.09
257.23

4.18
2.48
23.10
32.41
62.17

25.17
13.56
109.27
117.58
265.57

6.01
3.24
26.08
28.06
63.39

19.84
13.18
85.95
55.33
174.30

6.91
4.59
29.93
19.27
60.70

2.48
0.08
40.39
91.44
20.70
1.36
0.02
156.47

0.56
0.02
9.07
20.54
4.65
0.31
35.15

2.48
0.08
33.61
66.91
20.70
1.36
0.02
125.16

0.60
0.02
8.12
16.17
5.01
0.33
30.25

0.19
0.12
44.53
78.06
15.29
1.40
0.20
139.79

0.05
0.03
10.63
18.63
3.65
0.33
0.05
33.37

0.39
0.12
43.74
38.20
13.59
0.93
0.03
97.00

0.14
0.04
15.23
13.30
4.73
0.32
0.01
33.77

-

-

-

-

0.83

0.20

3.07

1.07

0.55
0.13
12.22
2.92
13.60
3.25
418.96 100.00

0.33
12.49
15.89
287.19

0.11
4.35
5.53
100.00

1)

- ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ตามสัญญาเช่าซื้อ
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง
- การให้กยู้ มื เงิน
- การค้าประกันซอง
- การออกหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต
- อื่น ๆ
รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น :
รายได้จากบริการจัดหาสิน ค้า (Trade
Finance)
ดอกเบี้ยรับธนาคาร
รายได้อ่นื 2)
รวมรายได้อ่นื
รวมรายได้
หมายเหตุ

0.71
0.16
30.69
6.90
31.40
7.06
445.10 100.00

0.68
0.16
30.69
7.42
31.37
7.58
413.76 100.00

1) รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- ตามสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าซื้อ หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเซ็นสัญญาและโอนสิทธิ
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง
หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเปิ ดวงเงินและค่าธรรมเนียมบริการ
- การให้กยู้ มื เงิน และการค้าประกันซอง หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
2) รายได้อ่นื เช่น รายได้ดอกเบี้ยจ่ายชาระล่าช้า รายได้ค่าขายซากทรัพย์สนิ เป็ นต้น
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1.4 เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีเป้ าหมายทีจ่ ะเป็ นแหล่งเงินทุนทางเลือกทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เช่น มีขอ้ จากัดในเรื่องหลักทรัพย์ค้าประกัน หรือระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจน้ อยกว่า 3 ปี ซึ่งสถาบันการเงินไม่สามารถพิจารณาให้การสนับสนุ นได้ แต่ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์ ความ
ชานาญในธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นอย่างดี และเป็ นธุรกิจที่มศี กั ยภาพในการเติบโต ทาให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องใช้การสนับสนุ นเงินทุนนอก
ระบบอัน เป็ น อุ ปสรรคต่ อการขยายตัว ดังนั น้ เพื่อ ตอบสนองแนวทางดังกล่า วบริษัทฯ จึงมุ่งเน้ นพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ท่มี ีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองให้ครบวงจรธุรกิจ (Total Financial Solution) สาหรับผูป้ ระกอบการดังกล่าวโดยมีเป้ าหมายดังนี้
1.4.1
เป็ นผู้ประกอบการหลัก ที่ไม่ใช่ส ถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุ นด้า นสินเชื่อ สัญ ญาเช่า ท าง
การเงิน และสินเชื่อสัญญาเช่าซือ้ เพือ่ จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านไอทีแก่ภาคการศึกษาของรัฐ
1.4.2
เป็ นผู้ประกอบการหลัก ที่ไม่มผี ู้ถือหุ้นเป็ นสถาบันการเงิน ที่ให้การสนับสนุ นด้านสินเชื่อรับโอน
สิทธิเรียกร้องทีเ่ น้นการรับซือ้ ลูกหนี้การค้าภาครัฐ
1.4.3
พัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์เสริมในหลายๆ รูปแบบ (Tailor made) เพือ่ ให้ลูกค้าหรือคู่คา้ ในผลิตภัณฑ์
หลัก
มีทางเลือกในการใช้บริการเพือ่ เพิม่ อานาจการแข่งขันกับคู่แข่งในการสร้างรายได้และยอดขายทีส่ ูงขึน้ ได้แก่ สินเชื่อ
เพือ่ การจัดหาหนังสือค้าประกันซอง (Bid Bond) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทาการพัฒนาการให้บริการไปสู่การจัดหาหนังสือค้าประกันซอง
แบบอิเ ล็คทรอนิคส์ (E-Bidding) เพื่อ สามารถรองรับระบบการประมูลงานเพื่อ การจัดซื้อ จัดจ้า งอิเ ล็คทรอนิคส์ของภาครัฐ
(Electronics Government Procurement) สินเชื่อ เพื่อ สนับสนุ นโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสิน ค้า
(Trade Finance) สินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่คา้ เพือ่ ยกระดับ Supply Chain ของลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และบริการออก
หนังสือ Letter of Credit
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ข้อจากัดในการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็ น 8 ประเภทสินเชื่อ ดังนี้
2.1.1 ธุรกิ จการให้สินเชื่ อสัญญาเช่ าทางการเงิ นหรือลีสซิ่ ง (Leasing)
กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง - ดาเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้า มาที่
บริษัทฯ โดยบริษัทฯจะมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาระค่าเช่าไปที่ ลูกหนี้ของลูกค้าที่เป็ นส่วนราชการ
รัฐ วิส าหกิจ หรือ เอกชนขนาดใหญ่ โดยดาเนินการโอนสิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งบริษัท ฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายขายและ
การตลาดนาเอกสารโอนสิทธิไปให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบ ถึงแม้ลูกหนี้ของลูกค้าจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ณ วันทาสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้แก่บริษทั ฯ ตามงวดทีต่ ้องชาระ หากลูกหนี้ของลูกค้า
ไม่ชาระค่าเช่าตามเวลาทีก่ าหนด บริษทั ฯ จะนาเช็คทีล่ ูกค้ามอบไว้ให้ชาระค่าเช่าให้แก่บริษทั ฯแทน และภายหลังหากลูกหนี้ของ
ลูกค้าได้มกี ารจ่ายชาระเงินเข้ามาบริษทั ฯ จะคืนเงินจากการรับโอนสิทธิ ์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทันที
กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง - รับชาระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกี ารโอนสิทธิเรียกร้องในการรับ
ชาระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้าโดยลูกค้าจะทาการมอบเช็คลงวันทีล่ ่วงหน้าไว้ให้ ณ วันทาสัญญา ซึง่ เช็คจะต้อ งลงวันทีล่ ่วงหน้า
ตามวันครบกาหนดชาระในสัญญา
2.1.2 ธุรกิ จการให้สินเชื่ อสัญญาเช่ าซื้อ (Hire Purchase)
บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการซือ้ ทรัพย์สนิ ประเภทคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้ า รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ทีม่ สี ญ
ั ญาเช่ากับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่ วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบริษทั ฯ จะซือ้ ทรัพย์สนิ จากลูกค้า แล้วนามาให้ลูกค้าเช่าต่อ (ในบางกรณีอาจทาการจัดหา
ทรัพย์สนิ จากผูจ้ าหน่าย (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า แล้วนามาให้ลูกค้าเช่าต่อ) โดยกรรมสิทธิ ์ของทรัพย์สนิ ให้เช่า
ซือ้ จะเป็ นของบริษทั ฯ และเมื่อชาระเงินค่างวดครบกาหนดสัญญาเช่าซือ้ แล้ว ลูกค้าหรือผูเ้ ช่าซือ้ จะได้กรรมสิทธิ ์ในสินทรัพย์นัน้ ๆ
โดยบริษทั ฯ จะให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้าในอัตราร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่าสินค้าและคิดดอกเบีย้ ในอัตราคงที่ สัญญาเช่าซือ้ ทีบ่ ริษทั ฯ
ให้บริการกับลูกค้าจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี รูปแบบในการทาสัญญาเช่าซื้อจะเป็ นในลักษณะเดียวกับการทาสัญญาเช่าทางการเงิน
ดังนี้
กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง – ให้ลูกค้าโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้ามาที่บริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ จะแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาระค่าเช่าโดยตรงไปทีล่ ูกหนี้ของลูกค้าทีเ่ ป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ วยงานเอกชนขนาดใหญ่และ ณ วันทาสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็คลงวันทีล่ ่วงหน้าไว้ให้แก่บริษทั ฯ ตามงวดทีต่ ้องชาระ
กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง - รับชาระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกี ารโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาระ
ค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้า โดยลูกค้าจะทาการมอบเช็คลงวันทีล่ ่วงหน้าไว้ให้ ณ วันทาสัญญา
2. ทาเอกสารสัญญาเช่าให้ลกู ค้าลงนาม
และบริษทั ฯให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้าโดย
ปกติในอัตราร้อยละ 70-100 ของ
มูลค่าสินค้า
กรณี ไม่มีการโอนสิ ทธิ
บริษทั ฯ จะนาเช็คทีล่ กู ค้าทาไว้
ณ วันทาสัญญาเช้าบัญชีบริษทั ฯ
1. แจ้งการขอทาสัญญา

ลูกค้า

กรณี โอนสิ ทธิ
ลูกหนี้ชาระค่าเช่าแก่บริษทั ฯ

3. แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องแก่ลกู หนี้
(กรณีมกี ารโอนสิทธิ)

กรณี ไม่มีการโอนสิ ทธิ
ลูกหนี้จะชาระค่าเช่าแก่ลกู ค้าโดยตรง

ลูกหนี้ ของลูกค้า
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ขัน้ ตอนการให้สินเชื่ อสัญญาเช่าทางการเงิ นและสิ นเชื่ อสัญญาเช่ าซื้อ
1) ลูกค้าแจ้งความประสงค์ทาสัญญาเช่าทางการเงิน/เช่าซือ้ บริษทั ฯ จะทาการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือรับรองบริษทั จดทะเบียน รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีกบั สถาบันการเงิน (Bank Statement)
งบการเงิน และสัญญาเช่าระหว่างลูกค้ากับลูกหนี้ของลูกค้า เป็ นต้น และทาเอกสารนาเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณา
2) เมื่อผูบ้ ริหารอนุมตั ิการให้สนิ เชื่อ บริษทั ฯ จะจัดเตรียมสัญญาและชุดเอกสารนาไปให้ลูกค้าลงนามและรับเช็คจาก
ลูกค้า ณ วันทีเ่ ซ็นสัญญา
3) กรณีมกี ารโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินบริษทั ฯ จะมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินแจ้งไป
ยังลูกหนี้และให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบในหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินดังกล่าว
4) ณ วันครบกาหนดชาระค่างวด
กรณี มีการโอนสิ ทธิ – ลูกหนี้จะชาระค่าเช่ามายังบริษัทฯ โดยตรงตามเงื่อนไขของการโอนสิทธิโดย
ปกติเงินค่าเช่าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายจะมีมูลค่าสูงกว่าเงินค่างวดที่ลูกค้าจะต้องชาระคืนให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทาการคืนเงิน
ส่วนต่ างให้แก่ลูกค้าภายหลังจากที่ได้หกั ชาระค่างวดที่ต้องจ่ายคืนบริษั ทฯ แล้ว (หากลูกหนี้ไม่ชาระค่างวดตามเวลาทีก่ าหนด
บริษัทฯ จะนาเช็คชาระหนี้ทไ่ี ด้รบั ณ วันทาสัญญาเข้าเรียกเก็บแทน และหากลูกหนี้ได้ชาระเงินเข้ามาภายหลัง บริษัทฯ จะคืน
เงินดังกล่าวให้กบั ลูกค้าทันที)
กรณี ไม่มีการโอนสิ ทธิ เรียกร้อง – ลูกหนี้จะชาระค่าเช่าแก่ลูกค้าโดยตรง ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ จะนาเช็ค
ชาระหนี้ของลูกค้าเข้าเรียกเก็บตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
5) เมื่อครบกาหนดตามทีร่ ะบุในสัญญา ลูกค้าตามสัญญาเช่าทางการเงินจะต้องรับซือ้ ทรัพย์สนิ ตามมูลค่าซากที่ต กลง
ไว้ ณ วันทาสัญญา ส่วนลูกค้าตามสัญญาเช่าซือ้ จะได้รบั กรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ นัน้
ในกรณีท่ลี ูกค้าส่งมอบสินค้าให้แก่หน่วยงานราชการ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชนเรียบร้อยแล้ว และ
ลูกค้ารายดังกล่าวต้องการทาสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซือ้ กับบริษทั ฯ ลูกค้าจะต้องทาการขายสินค้าเพือ่ ให้กรรมสิทธิ ์
ตกเป็ นของบริษทั ฯ ก่อน แล้วบริษทั ฯ จึงจะสามารถดาเนินการทาการให้เช่าหรือเช่าซือ้ ตามแบบของสัญญาเช่าทางการเงินหรือ
สัญญาเช่าซือ้ กลับอีกครัง้
ความแตกต่างระหว่างสิ นเชื่ อสัญญาเช่าทางการเงิ นและสิ นเชื่ อสัญญาเช่ าซื้อ
ลักษณะ
สัญญาเช่ าทางการเงิ น
สิ นเชื่ อเช่ าซื้อ
วัตถุประสงค์ในการเช่า ใช้ทรัพย์สนิ ระยะยาวตลอด หรือ
เพือ่ เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ
เกือบหมดอายุการใช้งาน
กรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ
เป็ นของผูใ้ ห้เช่าจนสิน้ สุดสัญญา
เป็ นของผูใ้ ห้เช่าซือ้ จนกระทังผู
่ เ้ ช่าซือ้
เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาผู้ เ ช่ า ใช้ ส ิ ท ธิ ใ นการซื้ อ ได้ชาระค่างวดและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขครบถ้วน
ทรัพย์สนิ
กรรมสิทธิ ์จึงตกเป็ นของผูเ้ ช่าซือ้
ระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ 3 ปี ขน้ึ ไป
ไม่เกิน 3 ปี
2.1.3 ธุรกิ จการให้บริ การรับซื้อหนี้ ทางการค้าหรือแฟคตอริ่ ง (Factoring)
บริษัทฯ ให้บริการรับซื้อหนี้ทางการค้า โดยเป็ นการให้บริการสินเชื่อระยะสัน้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
สาหรับผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้า โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน แต่จะโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้
การค้าของลูกค้าให้กบั บริษทั ฯ เพือ่ เป็ นหลักประกัน โดยเป็ นการรับโอนสิทธิแบบไล่เบีย้ (With Recourse) คือบริษทั ฯ มีสทิ ธิไล่
เบีย้ จากลูกค้าได้ กรณีทเ่ี กิดหนี้สูญหรือลูกหนี้ไม่ชาระเงินตามกาหนดเวลา โดยบริษทั ฯ จะเน้นให้บริการกับผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมทีต่ ้องการเงินสดไปใช้หมุนเวียนในกิจการและเป็ นธุรกิจทีม่ กี ารซือ้ ขายสินค้าและบริ การทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อน
ในตัวเนื้อหาของหนี้การค้า เช่น เป็ นการซื้อมาขายไปในสินค้าทัวๆ
่ ไป หรือเป็ นการให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์
สานักงานทัวๆ
่ ไป โดยบริษทั ฯ จะหลีกเลีย่ งการรับซือ้ หนี้การค้าทีม่ เี งื่อนไขการส่งมอบ หรือสินค้าและบริการทีม่ คี วามซับซ้อนที่
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อาจจะเกิดข้อโต้เถียงในความสมบูรณ์ของหนี้การค้า เช่น หนี้การค้าที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานไอที หรือหนี้การค้าในภาค
การก่อสร้าง เป็ นต้น โดยบริษัทฯ จะเน้นการรับซื้อลูกหนี้การค้าทีเ่ ป็ นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็ นหลักรวมถึงลูกหนี้
การค้าทีเ่ ป็ นภาคเอกชนขนาดใหญ่ซง่ึ ส่วนใหญ่บริษทั ฯ จะรับซือ้ ลูกหนี้การค้าทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วัน โดยบริษทั ฯ จะรับซือ้ ลูกหนี้
การค้าประมาณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร และเมื่อครบกาหนดชาระเงิน บริษทั ฯ จะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
โดยตรง และเมื่อหักดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ จะคืนเงินส่วนต่างให้กบั ลูกค้า
ทัง้ นี้ อัตราดอกเบี้ย สัดส่วนการรับซื้อหนี้ จะขึน้ อยู่กบั ขนาดของกิจการ ฐานะการเงินของลูกค้า รวมถึงคุณภาพ
ของลูกหนี้การค้า

3. บริษทั ฯ รับซื้อลูกหนี้ ประมาณ
ร้อยละ 70-95 ของมูลค่าในสัญญา

ลูกค้า

4. ลูกหนี้ชาระเงินแก่บริษทั ฯ โดยส่วนต่าง
หลังจากหักค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
จะคืนให้แก่ลกู ค้าทัง้ หมด
1. ลูกค้าขออนุ มตั วิ งเงิน และ
น าบัญ ชีลูก หนี้แต่ ละรายมาเสนอ
ขาย

2. บริษทั ฯ แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงินมาทีล่ กู หนี้
ลูกหนี้ ของลูกค้า

ขัน้ ตอนการให้สินเชื่ อการรับโอนสิ ทธิ เรียกร้อง (Factoring)
1) ลูกค้าขออนุมตั วิ งเงินกับบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการตรวจสอบประวัตลิ ูกค้าจากเอกสารสาคัญ เช่น หนังสือ
รับรองบริษทั จดทะเบียน Bank Statement และงบการเงิน เป็ นต้น รวมทัง้ ตรวจสอบประวัตลิ ูกหนี้ และเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณา
ภายหลังเมื่อผูบ้ ริหารอนุมตั ิ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะนาบัญชีลูกหนี้มาเสนอขายต่อบริษทั ฯ
2) เมื่อผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้รบั ซือ้ บัญชีลูกหนี้ดงั กล่าวแล้วบริษทั ฯ และลูกค้าจะทาการแจ้งบอกกล่าวการโอน
สิทธิเรียกร้องในการชาระเงินไปยังลูกหนี้(บริษัทฯ อาจแจ้งการโอนสิทธิทางไปรษณีย์ หรือให้ฝ่ายขายนาเอกสารไปให้ลูกหนี้ลง
นามรับทราบการโอนสิทธิ ขึน้ อยู่กบั มูลค่าซือ้ ขายบัญชีลูกหนี้) ในกรณีทไ่ี ม่สามารถโอนสิทธิการรับเงินได้ เนื่องจากข้อจากัดของ
ลูกหนี้บางราย บริษัทฯ จะให้ลูกค้ามอบอานาจการเก็บเงินให้แก่บริษัท ฯ หรือใช้บญ
ั ชีควบคุมการรับเงิน (Escrow Account)
เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมการจ่ายชาระเงินของลูกหนี้ได้
3) เมื่อ บริษัท ฯ รับ ซื้อ ลู ก หนี้ ก ารค้า เรีย บร้อ ยแล้ว บริษัท ฯ จะจ่ า ยเงิน ตามยอดที่รับ ซื้อ ( หลัง หัก ดอกเบี้ย และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ)
4) เมื่อถึงวันครบกาหนดชาระเงิน บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดเก็บหนี้กบั ลูกหนี้ จากนัน้ บริษทั ฯ จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือ
ให้กบั ลูกค้าหลังจากหักภาระหนี้คงค้างหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว
ธุรกิ จการให้บริ การเสริ มอื่นๆ
บริษัท ฯ มีบริการเสริมรูปแบบต่ า งๆ เพื่อ ให้บริการของบริษัท ฯ ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยส่ว นใหญ่ เ ป็ นการ
สนับสนุ นสินเชื่อล่วงหน้า (Pre Finance) โดยลูกค้าที่บริษัทฯ จะให้บริการเสริมส่วนใหญ่จะต้องเป็ นลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ที่มี
ประวัตกิ ารชาระเงินทีด่ ี เนื่องจากความเสี่ยงในการให้บริการเสริมค่อนข้างสูง ได้แก่
2.1.4 การให้สินเชื่ อเพื่อการจัดหาหนังสือคา้ ประกันซอง (Bid Bond)
บริษทั ฯ เริม่ ดาเนินธุรกิจการให้สนิ เชื่อเพือ่ การจัดหาหนังสือค้าประกันซอง (Bid Bond) ตัง้ แต่ปี 2553 โดยเป็ นการ
ให้สนิ เชื่อเพื่อการสนับสนุ นการออกหนังสือค้าประกันธนาคารหรือหลักประกันซองให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการทีม่ คี วามประสงค์

ส่วนที่ 1 หน้า 11

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

เข้าร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็ นการให้สนิ เชื่อตามมูลค่าหลักประกันซอง ลูกค้าจะต้องนา
หนังสือค้าประกันธนาคารหรือหลักประกันซองคืนให้แก่บริษัทฯ ตามวันเวลาที่กาหนด โดยบริษัทฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนการ
ให้บริการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดยบริษทั ฯ ใช้วงเงินทีม่ กี บั ธนาคารในการปล่อยสินเชื่อเพือ่ การจัดหาหนังสือค้าประกัน
ซอง

4. ลูกค้าชาระค่าธรรมเนียม และ
บริษทั ฯส่งมอบหลักประกันซอง

3. ธนาคารเพิม่ Approve lists
อนุ มตั กิ ารออกหลักประกันซอง
1. ลูกค้าขออนุ มตั วิ งเงิน
2. ทาเรือ่ งขอเพิม่ Approve lists

ลูกค้า

ธนาคาร

ขัน้ ตอนการจัดหาหนังสือคา้ ประกันซอง (Bid Bond)
1) ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขออนุมตั วิ งเงินสาหรับการออกหลักประกันซอง บริษัทฯ จะทาการตรวจสอบประวัตขิ อง
ลูกค้าจากเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ข้อกาหนดของผูว้ ่าจ้าง (Term of Reference) ของหน่วยงานทีล่ ูกค้าจะเข้าประมูล
งบการเงินและBank Statement เป็ นต้น และเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณา
2) เมื่อผูบ้ ริหารอนุมตั ิ บริษทั ฯ จะทาเรื่องขอเพิม่ Approve list ต่อธนาคารทีบ่ ริษทั ฯ มีวงเงิน
3) เมื่อธนาคารอนุมตั เิ พิม่ Approve list บริษทั ฯ จะดาเนินการ เพือ่ ให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกันซองให้
4) ลูกค้าชาระค่าธรรมเนียมและบริษัทฯ ส่งมอบหลักประกันซองให้แก่ลู กค้าเมื่อได้รบั ชาระค่าธรรมเนียมครบถ้ว น
เมื่อครบกาหนด ลูกค้าจะนาหลักประกันซองมาคืนแก่บริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะนาหลักประกันซองคืนแก่ธนาคาร หากลูกค้าไม่คนื
หลักประกันซองแก่บริษทั ฯ ภายในเวลาทีก่ าหนดจะต้องชาระค่าปรับให้แก่บริษทั ฯ
2.1.5 ธุรกิ จให้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance)
บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าทีต่ ้องการเงินทุนในการจัดหาสินค้าเพื่อทาการส่งมอบให้กบั หน่ วยงานราชการ
หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยลูกค้าจะต้องมีสญ
ั ญาในการส่งมอบสินค้าและบริการระหว่างลูกค้า
และลูกหนี้การค้าให้บริษทั ฯ เพือ่ ประกอบการพิจารณาเนื่องจากการให้บริการสินเชื่อเพือ่ สนับสนุนโครงการเพือ่ ให้ลูกค้าสามารถ
จัดหาสินค้ามาส่งมอบได้ ถือว่ามีความเสีย่ งสูงจึงทาให้ลูกค้าเกือบทัง้ หมดในส่วนของสินเชื่อเพือ่ สนับสนุนโครงการจะเป็ นลูกค้า
ทีม่ กี ารติดต่อธุรกิจกับบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ และมีประวัตกิ ารชาระเงินที่ดี เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว รวมทัง้ จะต้องโอนสิท ธิ
เรียกร้องในการชาระเงินของลูกหนี้ให้กบั บริษัทฯ เมื่อลูกค้าได้ทาการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรับมอบงานแล้ว
ลู กค้า ส่ ว นใหญ่ จะมาขอสินเชื่อ การรับโอนสิท ธิเ รีย กร้อ งกับ บริษัท ฯ เพื่อ นาเงินที่ได้จากสินเชื่อ ดังกล่า วมาชาระคืน เงิน กู้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ลี ูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงานล่า ช้าทาให้ลูกค้า ไม่สามารถนาใบตรวจรับมอบงานมาเปลี่ย นเป็ น
สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อนาเงินมาชาระคืนบริษัทฯ ได้ภายในเวลาที่กาหนดจะต้องชาระดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่
บริษทั ฯ
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3. ลูกค้าส่งเอกสาร และเช็คลงวันที่
ล่วงหน้าให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ฯ
ให้เงินกูก้ บั ทางลูกค้า

5. ลูกค้านาใบตรวจรับมอบงาน
เพือ่ เปลีย่ นเงือ่ นไขเป็ นสินเชือ่ การรับ
โอนสิทธิเรียกร้องเพือ่ ชาระหนี้

ลูกค้า

1. ลูกค้าขออนุ มตั วิ งเงิน
2. แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงินมาทีล่ กู หนี้
4. ลูกค้าส่งมอบงาน และรับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้

ลูกหนี้ ของ
ลูกค้า

ขัน้ ตอนการให้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อสนับสนุนโครงการ
1) ลูกค้าแจ้งขอรับบริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการด้วยการขออนุ มตั ิวงเงินกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะทาการ
พิจารณาการให้สนิ เชื่อจากศักยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้าประกอบกับพิจารณาสัญญาการรับงานและ
การส่งมอบสินค้าระหว่างลูกค้าและลูกหนี้เพื่อเป็ นการยืนยัน ว่าจะมีการส่งมอบสินค้าดังกล่าวตามวันและเวลาที่กาหนดได้จริง
โดยบริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบประวัติลูกค้าจากเอกสารสาคัญ เช่น หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน Bank Statement
งบการเงิน สัญญาระหว่างลูกค้าและลูกหนี้ เป็ นต้น และนาเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณาอนุมตั ิ โดยลู กค้าทีจ่ ะรับบริการสินเชื่อเพื่อ
สนับสนุ นโครงการจะต้องเป็ นลูกค้าเก่าทีม่ ปี ระวัตกิ ารติดต่อดีและมีศกั ยภาพในการดาเนินการและส่งมอบงานได้
2) เมื่อผูบ้ ริหารอนุมตั ิ บริษทั ฯ จะดาเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากสัญญาดังกล่าว โดยจะมีเอกสารบอก
กล่าวการโอนสิทธิไปยังลูกหนี้และให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสิทธิ
3) บริษทั ฯ จะทาสัญญาเงินกูแ้ ละชุดเอกสารนาไปให้ลูกค้าลงนามและรับเช็คสังจ่
่ ายลงวันทีล่ ่วงหน้า
4) ลูกค้าทาการส่งมอบงานให้แก่ลูกหนี้ และเมื่อลูกหนี้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะออกเอกสารใบตรวจรับมอบงาน
เพือ่ เป็ นหลักฐานประกอบการรับเงินตามสัญญา
5) ลูกค้านาใบตรวจรับมอบงานมาเพื่อขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ และนาเงินที่ได้รบั จากการที่
บริษทั ฯ รับซือ้ หนี้ทางการค้าทีม่ ใี บตรวจรับมอบงานดังกล่าวมาทาการชาระหนี้สนิ เชื่อเพือ่ สนับสนุนโครงการ
2.1.6 ธุรกิ จให้บริ การจัดหาสิ นค้า (Trade Finance)
บริษัทฯ ให้บริการจัดหาสินค้าเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการทีข่ าดเงินทุนในการจัดหาสินค้าเพื่อทาการส่งมอบต่อ
ให้กบั หน่ วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่โดยบริษทั ฯ จะเข้าไปดาเนินการจัดหาสินค้าตาม
ความต้องการของลูกค้าจากผู้จาหน่ ายสินค้า (Supplier) และนาไปขายต่อให้แก่ลูกค้าด้วยการคิดส่วนต่างจากราคาต้นทุนกับ
ราคาขาย เมื่อจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ จะมอบหมายให้ Supplier ส่งมอบสินค้าดังกล่าว
ไปยังลูกหนี้โดยตรงตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็ นผู้ไปตรวจเช็คสินค้าพร้อมกับลูกค้าและลูกหนี้ ณ สถานทีท่ ่ี
จัดส่ง เนื่องจากการให้บริการจัดหาสินค้าเพือ่ ให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้ามาส่งมอบได้ถอื ว่ามีความเสีย่ งสูง จึง ทาให้ลูกค้าเกือบ
ทัง้ หมดจะเป็ นลูกค้าที่มกี ารติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ และมีประวัติการชาระเงินที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่า ว
รวมทัง้ จะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการชาระเงินของลูกหนี้ให้กบั บริษทั ฯ หรือทาหนังสือมอบอานาจให้บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เงินจาก
ลูกหนี้โดยตรง ซึง่ โดยส่วนใหญ่หลังจากบริษทั ฯ จัดหาสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว และลูกค้าได้ทาการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้
ใบตรวจรับมอบงานแล้วลูกค้าจะมาขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซือ้
กับบริษัทฯ เพื่อนาเงินที่ไ ด้จากสินเชื่อดังกล่าวมาชาระคืนค่าสินค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ลี ูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงาน
ล่าช้าทาให้ลูกค้าไม่สามารถนาใบตรวจรับมอบงานมาเปลี่ยนเป็ นสินเชื่ออื่นๆ เพื่อนาเงินมาชาระคืนบริษัทฯ ได้ภายในเวลาที่
กาหนดจะต้องชาระดอกเบีย้ และค่าปรับให้แก่บริษทั ฯ
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6. ลูกค้านาใบตรวจรับมอบงานเพือ่
เปลีย่ นเงือ่ นไขเป็ นสินเชือ่ การรับโอน
สิทธิเรียกร้องสัญญาเช่าทางการเงิน
หรือสัญญาเช่าซื้อเพือ่ ชาระค่าสินค้า

3. จัดหาสินค้าตามความ
ต้องการของลูกค้า
1. ลูกค้าขออนุ มตั วิ งเงิน

ลูกค้า

5. ลูกค้ารับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้

2.แจ้ง การโอนสิทธิการ
รับเงินมาทีล่ กู หนี้

ลูกหนี้ ของลูกค้า

ผู้จาหน่ ายสิ นค้า

4. ส่งมอบสินค้าให้ลกู หนี้โดยตรงตาม
วันและเวลาทีก่ าหนด โดยบริษทั ฯ
ลูกค้าและลูกหนี้ของลูกค้าจะทาการ
ตรวจรับสินค้าพร้อมกัน

ขัน้ ตอนการให้บริ การการจัดหาสิ นค้า
1) ลูกค้าแจ้งขอรับบริการการจัดหาสินค้า ด้วยการขออนุมตั วิ งเงินเครดิตกับบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะทาการพิจารณา
จากศักยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้า ประกอบกับพิจารณาสัญ ญาการรับงานและการส่งมอบสินค้า
ระหว่างลูกค้าและลูกหนี้เพื่อเป็ นการยืนยันว่าจะมีการส่งมอบสินค้ าดังกล่าวตามวันและเวลาที่กาหนดได้จริง โดยบริษัทฯ จะ
ดาเนินการตรวจสอบประวัตลิ ูกค้าจากเอกสารสาคัญ เช่น หนังสือรับรองบริษทั จดทะเบียน Bank Statement และงบการเงิน เป็ น
ต้น และนาเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาโดยลูกค้าที่จะรับบริการสินเชื่อจัดหาสินค้า ส่วนใหญ่จะต้องเป็ นลู กค้าเก่าที่มปี ระวัติการ
ติดต่อดีและมีศกั ยภาพในการดาเนินการและส่งมอบงานได้
2) เมื่อผูบ้ ริหารอนุมตั ิ บริษทั ฯ จะดาเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากสัญญาดังกล่าว โดยจะมีเอกสารบอก
กล่าวการโอนสิทธิไปยังลูกหนี้และให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสิทธิ
3) บริษัทฯ จัดหาสินค้าจากผู้ขายสินค้า (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ประเภทและ
ลักษณะของสินค้าจะถูกระบุอยู่ในสัญญาระหว่างลูกค้าและลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
4) Supplier ท าการส่งมอบสินค้า ตามวันและเวลาที่กาหนดไปให้แก่ลูกหนี้การค้า ของลูกค้า โดยตรง โดยบริษัทฯ
ลูกค้าและลูกหนี้ของลูกค้าจะทาการตรวจรับสินค้าพร้อมกัน
5) เมื่อลูกหนี้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะออกเอกสารใบตรวจรับมอบงานให้แก่ลูกค้าเพือ่ เป็ นหลักฐานประกอบการ
รับเงินตามสัญญา
6) ลูกค้านาใบตรวจรับมอบงานมาเพื่อขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน หรือสัญญา
เช่าซือ้ กับบริษทั ฯ และนาเงินทีไ่ ด้จากการทีบ่ ริษทั ฯ รับซือ้ หนี้ทางการค้าทีม่ ใี บตรวจรับมอบงาน หรือการได้รบั สินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซือ้ จากบริษทั ฯ แล้วแต่กรณีมาทาการชาระหนี้ค่าสินค้า
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2.1.7 ธุรกิ จให้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อเปิ ด Letter of Credit (L/C)
ให้บริการสินเชื่อเพื่อออกเอกสารเพื่อยืนยันการชาระเงินในการซื้อขายที่ผู้ซ้อื ขอให้ธนาคารเป็ นผู้ชาระให้แทน เพื่อ
แสดงเป็ นหลักประกันการชาระเงิน ผูข้ ายสินค้าได้รบั เงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผูซ้ อ้ื สินค้าจะได้รบั สินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า
ขัน้ ตอนการให้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อเปิ ด L/C (Letter of Credit)

2.1.8 ธุรกิ จให้บริ การสิ นเชื่ อเติ มทุนหมุนเวียนคู่ค้า (Supplier Finance)
ให้บริการสินเชื่อเพื่อยกระดับ Supply Chain ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยให้สนิ เชื่อเติมทุนหมุนเวียนแก่ Supplier
ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถนาบิลมาเบิกเงินสดกับทางบริษัทฯ ได้ทนั ที โดยไม่ต้องรอให้ครบเครดิตเทอม ทาให้
Supplier มีทุนหมุนเวียน เพิม่ กาลังการผลิต หรือส่งงานไดตรงเวลามากขึน้ และยังทาให้บริษทั สามารถขยายระยะเวลาการชาระ
เงิน (Credit Term) แก่ Supplier อย่างไร้กงั วล
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

ขัน้ ตอนการให้บริ การสิ นเชื่ อเติ มทุนหมุนเวียนคู่ค้า
บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่ง PO สังซื
่ อ้ สินค้า
Supplier ส่งสินค้าให้กบั บริษทั
Supplier ส่งเอกสารวางบิล (Invoice) ให้กบั บริษทั
Supplier นาบิลมาเบิกเงินกับ LIT
LIT ให้ชาระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าให้ Supplier เต็มจานวนโดยหักค่าธรรมเนียม
เมื่อครบกาหนด บริษทั ทีร่ ่วมโครงการจะจ่ายเงินค่าสินค้าให้ LIT
กระบวนการพิ จารณาสิ นเชื่ อ บริษทั ฯ มีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อดังนี้
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย

วิเคราะห์สนิ เชือ่ โดย บริษทั ลิท เซอร์วสิ แนเนจเม้นท์ จากัด

นาเสนอข้อมูลเข้าทีป่ ระชุมฝ่ าย
บริหารของบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณา
เบือ้ งต้น
กรณีเป็ นไปตามเงื่อนไข
และเอกสารครบถ้วน

กรณีทต่ี ้องขอเอกสาร
หรือข้อมูลอื่นเพิม่ เติม

ฝ่ ายควบคุมสินเชื่อตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ พร้อมจัดทาใบคาขอเสนออนุมตั วิ งเงิน
เพือ่ เสนอต่อผูม้ อี านาจอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อแต่ละประเภท
แจ้งผลการอนุมตั วิ งเงิน
ดาเนินการเรื่องสัญญา
เบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไข
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โดยแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้
1) การพิจารณาเบือ้ งต้น เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขายเป็ นผูต้ ดิ ต่อรวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสารของลูกค้า เสนอต่อ บริษัท
ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด (บริษทั ย่อย)
2) บริษัท ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด ทาการวิเคราะห์สนิ เชื่อ โดยทาการวิเคราะห์ความสามารถในการก่อ
หนี้ของลูกค้าและลูกหนี้ ลักษณะโครงการ ความสามารถในการส่งมอบสินค้าหรือบริการของลูกค้า ตลอดจนประเมินกระบวนการ
ในการรับชาระหนี้ของลูกหนี้ ทัง้ นี้เพือ่ พิสูจน์สถานะแห่งหนี้ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด และโอกาสในการได้รบั เงินโดยตรงจาก
ลูกหนี้เป็ นสาคัญ
3) การตรวจสอบข้อมูลและการวิเ คราะห์ส ินเชื่อ เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์สนิ เชื่อ บริษัท ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์
จากัด จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เช่น ทะเบียนการค้าธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน การเดินบัญชีธนาคาร
เป็ นต้น จากแหล่งข้อมูลทัง้ ภายนอก และภายในบริษทั อาทิเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร บมจ.บิสซิเนสออนไลน์
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็ นต้น รวมทัง้ ตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้การค้า พร้อมทัง้ จัดทาใบคาขออนุมตั สิ นิ เชื่อ (Credit Approval)
โดยใช้ “นโยบายการให้สนิ เชื่อแต่ละประเภท” มาเป็ นแนวทางในการขออนุมตั สิ นิ เชื่อแต่ละประเภท เพือ่ นาเสนอขออนุมตั สิ นิ เชื่อต่ อ
ผูม้ อี านาจอนุ มตั ติ ่อไป โดยบริษทั ฯ จะมีการอนุมตั สิ นิ เชื่อแต่ละผลิตภัณฑ์แยกจากกันตามนโยบายของแต่ละผลิตภัณฑ์
4) บริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด และเจ้าหน้าฝ่ ายขาย นาเสนอข้อมูลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการสินเชื่อ
เพือ่ ร่วมหาแนวทางหรือความเป็ นไปได้ในการให้สนิ เชื่อ ซึง่ ในทีป่ ระชุมจะประกอบไปด้วย
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
- เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชื่อ ของบริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด
ในการประชุมนี้จะยังไม่พจิ ารณาเพือ่ อนุ มตั สิ นิ เชื่อ แต่เป็ นการประชุมเพือ่ ให้แนวทาง ตลอดจนข้อจากัดต่างๆ และ
ความเป็ นไปได้ทล่ี ูกค้าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อ ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้ฝ่ายขายของบริษทั ฯจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบผลการ
พิจารณาเบื้องต้น เพื่อทาความเข้าใจกับลูกค้าให้ทราบถึง แนวทาง ตลอดจนข้อจากัดต่างๆ และความเป็ นไปได้ หากมีความ
จาเป็ นที่ต้องมีปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ลูกค้าจะได้ทราบก่อนที่จะให้ดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไปโดยจะพิจารณาถึง ประเด็น
หลักๆ 5 ข้อ คือ
(1) ลูกหนี้ของลูกค้าจะต้องเป็ นภาคราชการหรือภาคเอกชนขนาดใหญ่
(2) สามารถโอนสิทธิการรับเงินได้ หากไม่ได้ สามารถที่จะมอบอานาจการรับชาระเงินหรือใช้บั ญชีควบคุม
เพือ่ ทีจ่ ะควบคุมการชาระเงินได้
(3) ลูกค้าเป็ นผูป้ ระกอบการทีท่ าธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
(4) ผลิตภัณฑ์ท่ลี ูกค้าจะส่งมอบให้แก่ลูกหนี้ ไม่มคี วามซับซ้อน และไม่มเี งื่อนไขในการส่งมอบที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
(5) หากเกิดปัญหาทีล่ ูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ลูกค้ามีความสามารถทีจ่ ะชาระคืนบริษทั ฯ ได้
เมื่อผ่านการอนุ มตั ิในทีป่ ระชุมแล้ว จึงจะเข้าสู่ขนั ้ ตอนการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ (Credit Approval) เพื่อทาการอนุมตั ใิ น
ขัน้ ตอนต่อๆ ไป
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การอนุมตั ิ สินเชื่ อ
บริษัทฯ ได้กาหนดอานาจในการอนุ มตั สิ นิ เชื่อ โดยใช้กบั สินเชื่อทุกประเภททีใ่ ห้บริการ ได้แก่ สินเชื่อ การรับโอน
สิทธิเรียกร้อง สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซือ้ สินเชื่อเพือ่ สนับสนุนโครงการ บริการจัดหาสินค้าสินเชื่อเพื่อ
การจัดหาหนังสือค้าประกันซอง ดังนี้
ประเภทสิ นเชื อ / รายการ
ผู้อนุมตั ิ
วงเงิ น (บาท)
การอนุ มตั สิ นิ เชื่อแต่ละประเภท

การเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยรับ รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการ และอัตรากาไร
จากการจัดหาสินค้า

คณะกรรมการบริษทั

>20,000,000

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรณีท่ลี กู ค้ามีลกู หนี้เป็ นภาคเอกชน
ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย
กรณีท่ลี กู ค้ามีลกู หนี้เป็ นภาคราชการ
ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อ 1 สัญญา และรวมกันทุกสัญญาไม่เกิน
50,000,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย
<= 3,000,000

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษทั

หมายเหตุ : กรณีการขอสินเชื่อไม่เป็ นไปตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ

โดยลูกค้าแต่ละรายของบริษัท ฯ จะมีการกาหนดวงเงินรวมในการให้สนิ เชื่อทุ กประเภท รวมทัง้ มีการกาหนด
หลักเกณฑ์การกากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) ของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ รวมถึงลูกค้าในกลุ่มเดียวกันจะสามารถขอ
สินเชื่อรวมทุกประเภทได้ไม่เกิน 20% จากยอดลูกหนี้คงค้างทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มกี ารกาหนดวงเงินลูกหนี้ โดยวงเงินลูกหนี้ท่เี ป็ นหน่ วยงานราชการ และหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จะไม่มกี ารจากัดวงเงิน เนื่องจากความเสีย่ งในการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ค่อนข้างต่ า ในขณะทีล่ ูกหนี้ภาคเอกชน
จะถูกกาหนดโดยพิจารณาจากฐานะการเงิน และผลประกอบการของลูกหนี้แต่ละราย
การควบคุมและติ ดตามลูกหนี้
บริษทั ฯ ดาเนินการติดตามหนี้คา้ งชาระตัง้ แต่วนั แรกทีล่ ูกค้าค้างชาระ ไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาจากการดาเนิน
ธุรกิจหรือจากปั จจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลให้เกิดการผิดนัดชาระ ทาให้บริษทั ฯ ไม่สามารถรับชาระหนี้ได้ บริษทั ฯ มีหน่วยงานติดตาม
ลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และสม่าเสมอ บริษทั ฯ ยึดการติดตามหนี้ทจ่ี ะต้องเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ นี้คุณภาพ
หนี้ของลูกค้าทุกกลุ่มจะมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารเป็ นประจาทุกสัปดาห์ ซึ่งมาต รการ
ติดตามจะดาเนินการดังนี้
1) ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและฝ่ ายการตลาดติดตามลูกค้าเพือ่ หา
สาเหตุ
การล่าช้าของหนี้การค้านัน้ พร้อมเจรจาแก้ไขหนี้
และรายงานสรุปในทีป่ ระชุมผูบ้ ริหาร
2) ค้างชาระเกิน 3 เดือน
ไม่มคี วามคืบหน้าออกจดหมายทวงถามโดยฝ่ ายกฎหมาย
ปฏิบตั กิ าร
3) ค้างชาระเกิน 4 เดือน
ลูกค้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีเ่ คยเจรจากันได้
ให้ฝ่ายกฎหมายทาการส่งจดหมายทวงถาม
4) ค้างชาระเกิน 6 เดือน
ลูกค้าไม่ปฏิบตั ติ ามทีต่ กลงกันบริษทั ฯ จะส่งเรื่องไปที่
ฝ่ ายกฎหมายของบริษทั ฯ (Outsource) ให้ดาเนินการ
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กับลูกค้าต่อไป โดยมีฝ่ายปฏิบตั กิ ารดูแลติดตามงาน
อย่างใกล้ชดิ
บริษทั ฯ ดาเนินการในแต่ละมาตรการพร้อมๆ กันโดย
ไม่รอเวลาหรือขัน้ ตอนในแต่ละมาตรการซึง่ ต้องดาเนินการ
ทุกวิธกี ารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 บริ ษทั ลิ ท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จากัด (บริ ษทั ย่อย)
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
การให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลสินเชื่อ ให้กบั ลูกค้าที่มาขอสินเชื่อกับบริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
และบุ คคลภายนอก โดยได้น าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology) มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลการ
วิเ คราะห์ส ิน เชื่อ (Credit Scoring) ตลอดจนการบริห ารโครงการสินเชื่อ ได้แก่การจัดเตรีย มสัญ ญา การติดตามหนี้ และ
ให้บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนทางสินเชื่อ
2.3 การตลาดและภาวะการณ์แข่งขัน
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
2.3.1 การมีผลิ ตภัณฑ์หลักและผลิ ตภัณฑ์เสริ มที่ หลากหลายครบวงจร
บริษัทฯให้ความสาคัญกับ “การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม” จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ครบวงจรการทา
ธุรกิจที่จะทาให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้โดยลดอุปสรรคด้านจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ ปั จจุบนั บริษัทฯ มี
ผลิต ภัณ ฑ์ห ลักที่ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ สินเชื่อ สัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อ การรับโอนสิทธิ
เรีย กร้อ ง นอกเหนือ จากผลิตภัณ ฑ์ห ลักเหล่านี้ แล้ว บริษัท ฯ ยังมีบริการเสริมต่ า งๆที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็ นการ
สนับสนุ นสินเชื่อล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซองเพื่อให้ลูกค้าสามารถดาเนินธุรกิจได้
ตัง้ แต่เริม่ ประมูลงาน รวมทัง้ สินเชื่อเพือ่ สนับสนุนโครงการและบริการจัดหาสินค้า เพือ่ ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้าหลังจาก
ประมูลงานได้ก่อนทีจ่ ะให้บริการสินเชื่อทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ ต่อไป
2.3.2 การบริ การที่ ครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ตรงในสายธุรกิจที่ให้บริการ ตลอดจนบริษัทฯ มีการจัด
โครงสร้างองค์กรและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ ประเภทต่ างๆ ให้สนั ้ และกระชับ ทาให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิท ธิภาพซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และ
แข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ง ในอุ ต สาหกรรมของตนเองได้อ ย่ า งทัน ท่ ว งทีน อกจากนี้ พนั ก งานฝ่ ายการตลาดของบริษัท ฯ เป็ นผู้มี
ความสามารถทีห่ ลากหลายคือมีประสบการณ์ทงั ้ ด้านควบคุมสินเชื่อ รวมทัง้ ด้านการขาย ส่งผลทาให้สามารถเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า รวมทัง้ สามารถให้แนวทางเบื้องต้นถึงความเป็ นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถ
ประเมินสถานการณ์ทจ่ี ะเข้าแข่งขันกับคู่แข่งได้
2.3.3 ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
พนักงานของบริษทั ฯ มีการเข้าพบลูกค้าเป็ นประจา เพือ่ รับทราบถึงความต้องการเพิม่ เติม หรือปัญหาการใช้
บริการของลูกค้า นอกจากนี้ พนักงานขายของบริษทั ฯ สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับประเภทของบริการทีเ่ หมาะสม ตลอดจน
ข้อมูลทีเ่ พียงพอเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของลูกค้า การทีบ่ ริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า ย่อมเป็ นการสร้างความไว้วางใจ
ให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการแหล่งเงินทุน ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการทีบ่ ริษทั ฯ นอกจากนี้ การใกล้ชดิ กับลูกค้าทาให้บริษทั ฯ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงรับรู้ถึงความต้องการใหม่ๆที่เกิดขึน้ ทาให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ออกมาเพือ่ ตอบสนองลูกค้าได้มากขึน้
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2.3.4 อัตราค่าบริ การที่ ชดั เจน
อัตราค่าบริการของบริษทั ฯถูกกาหนดอย่างชัดเจน ไม่มอี ตั ราค่าบริการแฝง ลูกค้าจึงมันใจได้
่
ว่าบริษทั ฯ ไม่มี
การคิดค่าบริการในลักษณะทีเ่ ป็ นการเอาเปรียบลูกค้า ถึงแม้ว่าอัตราค่าบริการทีบ่ ริษทั ฯ เรียกเก็บจากลูกค้าจะสูงกว่าเมื่อเทีย บ
กับสถาบันการเงิน แต่ส่วนใหญ่ยงั คงต่ ากว่าการใช้บริการการเงินนอกระบบหรือการใช้บริการของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ส ถาบัน
การเงินด้วยกัน ถึงแม้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริษัท ฯ และผู้ประกอบการอื่นที่ไม่ใช่ส ถาบันการเงินจะเป็ นกลุ่มเดียวกัน คือ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม แต่บริษทั ฯ จะคัดเลือกเฉพาะผูป้ ระกอบการทีม่ ลี ูกหนี้ขนาดใหญ่เช่น หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ดังนัน้ ความเสีย่ งจึงถูกจากัดในระดับหนึ่ง จึงทาให้สามารถลดภาระหนี้สูญทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสามารถลดค่าบริการลงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รบั ได้ ในขณะที่ผู้ให้บริการนอกระบบจะไม่คดั กรองลูกค้าจึงตัง้ อัต รา
ค่ า บริการในระดับสูงเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงเฉลี่ยโดยรวม รวมทัง้ บางรายอาจมีการคิดค่าบริการแฝงต่างๆ เช่น การคิด
ค่าบริการจัดเก็บหนี้ในอัตราร้อยละของจานวนเงินที่จดั เก็บ ในขณะที่บริษัทฯ คิ ดค่าบริการเป็ นอัตราคงที่ ตามจานวนครัง้ หรือ
ระยะทางในการจัดเก็บเนื่องจากอัตราค่าบริการของบริษัทฯ ทีช่ ดั เจน ทาให้ลูกค้าสามารถประเมินต้นทุนการแข่งขันของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ลูกค้าสามารถทีจ่ ะวางแผนในการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทาให้ลูกค้ามีความพอใจในการบริการ
ของบริษทั ฯ
2.3.5 ความยืดหยุ่นในการให้สินเชื่ อ
ปรัชญาการให้บริการสินเชื่อในทุกผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆของบริษทั ฯ ไม่ได้ตงั ้ อยู่บนความจาเป็ นทีต่ ้องมี
หลัก ประกัน ประกอบการพิจ ารณาสิน เชื่อ เนื่ อ งจากบริษัท ฯ เข้า ใจถึง ภาระการหาหลัก ประกัน ในการขอกู้ย ืม เงิน ของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็ นข้อจากัดหลักในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเป็ นเหตุผลสาคัญในการขาดโอกาสในการแข่งขันและเติบโต
แต่ทุกผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆของบริษทั ฯจะให้ความสาคัญกับผูท้ เ่ี ป็ นผูช้ าระหนี้ขนั ้ ตอนสุดท้าย และผูค้ รอบครองสินค้า บริการ
หรือ สิน ทรัพย์ดังนัน้ ถึงแม้ลูกค้าของบริษัทฯ จะไม่มีห ลักประกัน บริษัท ฯ จะพิจารณาการให้สนิ เชื่อ แก่ลูกค้าที่มีลูกหนี้เป็ น
หน่ วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ซ่งึ มีความสามารถในการชาระหนี้สูงด้วยแนวคิดนี้จงึ ทาให้บริษทั ฯ
เป็ นทางเลือกทีส่ าคัญสาหรับลูกค้าทีป่ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาเงินทุนเพือ่ ประกอบธุรกิจ
2.3.6 ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที
สินค้าไอทีเป็ นสินค้าทีม่ คี วามสาคัญในชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริโภคและได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรื่อยๆ ในช่วง
เวลาทีผ่ ่านมา และจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุตสาหกรรมไอทีมแี นวโน้มการเติบโต
สูงขึน้ จากการลงทุนทัง้ ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจเนื่องจากสินค้าไอทีนนั ้ เป็ นสินค้าทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว และมี
วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ท่คี ่อนข้างสัน้ และการที่บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มเอสวีโอเอ ซึ่งเป็ นผู้นาด้านสินค้าไอทีมานานมากกว่า 25 ปี
บริษัท ฯ จึง มีความเชี่ยวชาญชานาญในอุตสาหกรรมไอที มีการติดตามข้อ มูลข่าวสาร และสามารถคาดการณ์แนวโน้ มของ
อุตสาหกรรมไอทีได้อย่างแม่นยาทาให้เข้าใจสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่าง
ดี บริษทั ฯ จึงสามารถทีจ่ ะปรับตัวให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไอทีได้อย่างรวดเร็วและดาเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลทาให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.7 ความรู้และประสบการณ์ ของผู้บริ หารและพนักงาน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ของพนักงานทีเ่ รารับจากคนหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนบริษทั เองไม่ปิดกัน้
ที่จะเรียนรู้และทาความเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจในแต่ละประเภท ทาให้บริษัทฯ สามารถขยายการให้บริการสินเชื่อไปสู่
อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ ซึง่ เป็ นการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไร้ขดี จากัด อีกทัง้ เพือ่ การบริหารความเสีย่ งไปในทุ กๆ
กลุ่ มอุ ต สาหกรรม หากมีอุต สากรรมไหนที่บริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่เ หมาะสม บริษัท ก็จะไม่พจิ ารณาเดินหน้า ต่อ เช่น
อุตสาหกรรมการให้สนิ เชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
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ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทฯ เป็ นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มศี กั ยภาพในการเติบโต มีความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสามารถผ่อนชาระหนี้ได้ตามกาหนดแต่ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน เนื่องจากมีขอ้ จากัดใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องทุนจดทะเบียน หลักทรัพย์ค้าประกัน ปัจจุบนั ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ได้จากัด
อยู่เฉพาะเพียงอุตสาหกรรมไอทีเป็ นหลัก จากความรูแ้ ละประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานทาให้บริษทั ฯ มีลูกค้าในหลาก
หลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณู ปโภค ธุรกิจการให้บริการจ้างแรงงาน ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์
ติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า โรงพยาบาล ระบบสื่อสารและโทรคมมนาคม ยุทธภัณฑ์ทหาร โฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจการให้สนิ เชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซิง่ และ สัญญาเช่าซือ้
ลีส ซิ่งและเช่า ซื้อ มีความแตกต่ า งในเรื่อ งกรรมสิท ธิ ์เป็ น ส าคัญ โดยเมื่อ ครบกาหนดตามสัญ ญาลีส ซิ่ง
กรรมสิทธิ ์จะตกเป็ นของผูใ้ ห้บริการ (ผูใ้ ห้ก)ู้ ในขณะทีเ่ ช่าซือ้ กรรมสิทธิ ์จะตกเป็ นของผูเ้ ช่า (ผูก้ )ู้ โดยลีสซิง่ มีอตั ราการเติบ โตสูง
มากในระยะหลัง ซึ่งเป็ นผลมาจากการสนั บสนุ นทางภาษีจากภาครัฐให้แก่ผเู้ ช่าที่เป็ นนิตบิ ุคคล ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนใหญ่จะ
เน้ น การให้บริการสินทรัพย์ประเภทรถยนต์ หรือ เครื่อ งจักร ในขณะที่จะไม่ค่อ ยนิย มให้ส ินเชื่อ IT เนื่อ งจากข้อ จากัดของ
เทคโนโลยีท่มี ีการเปลี่ย นแปลงค่อ นข้า งเร็ว อย่า งไรก็ต าม จากการที่ บริษัท ฯ มีความเชี่ย วชาญในอุต สาหกรรม IT และ
อุตสาหกรรมดังกล่าวยังคงมีความต้องการในภาคการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจซึง่ เป็ นกลุ่มลูกหนี้หลักที่บริษัท
ฯ เน้นการให้บริการ ซึง่ จะช่วยส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตตามอุตสาหกรรมดังกล่าว และในปัจจุบนั บริษทั ไม่ได้จากัดการ
ให้บริการสินเชื่อเฉพาะแค่ภาคไอที แต่บริษทั ฯ ได้ขยายการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆด้วย
ธุรกิจการให้สนิ เชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริง่
สาหรับธุรกิจแฟคตอริง่ นัน้ ถึงแม้จะมีขอ้ ได้เปรียบมากกว่าสินเชื่อธุรกิจประเภทอื่นทีไ่ ม่ต้องใช้หลักประกันใน
การขอสินเชื่อ แต่ในปัจจุบนั ระบบการให้สนิ เชื่อรูปแบบใหม่ๆ ของสถาบันการเงินมีการอานวยความสะดวกแก่ผกู้ เู้ ป็ นอย่างมาก
ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของช่องทางการระดมทุนทีห่ ลากหลายในระยะหลัง ส่งผลให้ธุรกิจแฟคตอริง่ ต้องพัฒนาตัวเองจากสภาวะ
การแข่งขันทีส่ ูงขึน้
โดยสถาบันการเงินยังถือเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจแฟคตอริง่ รายใหญ่ในประเทศไทยทีม่ คี วามได้เปรียบคู่แข่งราย
อื่น โดยเฉพาะด้านต้นทุนทางการเงินที่ต่ า กว่า แต่เนื่องจากเป็ นองค์กรขนาดใหญ่จึงมีความล่าช้า ในการให้บริการ รวมทัง้ มี
ข้อจากัดค่อนข้างมาก บริษัทฯ ซึ่งเป็ นองค์กรขนาดเล็กจึงสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากกว่า อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการให้บริการสินเชื่อเสริมอื่นๆ ได้แก่ Bid Bond ซึง่ มีแนวโน้มเติบโตตามการลงทุ น
ของภาครัฐ และจุดเด่นของบริษทั ฯ ทีส่ าคัญคือ สามารถพิจารณาอนุมตั ใิ ห้สนิ เชื่อรวดเร็วกว่า
ลูกค้าเป้ าหมายของบริษทั ฯ เป็ นคนละกลุ่มกับลูกค้าของผู้ให้บริการที่เป็ นสถาบันการเงินเนื่องจากลูกค้า
ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อ มที่มีขอ้ จากัดในเรื่องทุ นจดทะเบีย น และหลักทรัพย์ค้า
ประกัน ทาให้ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ได้รบั การสนับสนุ นจากสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกัน ความล่าช้าในกระบวนการ
พิจารณาของสถาบันการเงิน รวมทัง้ สถาบันการเงินส่ว นใหญ่ ไม่เ น้ นลูกหนี้ท่เี ป็ นภาคราชการ หรือ รัฐวิส าหกิจ เนื่อ งจาก
ระยะเวลาของงาน หรือระยะเวลาการชาระเงินกาหนดได้ไม่ชดั เจน เหมือนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ทาให้ผู้ประกอบการกลุ่ม
ดังกล่าวหันมาใช้บริการของผู้ให้สนิ เชื่อทีไ่ ม่ได้เป็ นสถาบันการเงิน อีกทัง้ ธนาคารพาณิชย์ยงั มีขอ้ จากัดในการให้สนิ เชื่อภายใต้
การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลทาให้คู่แข่งส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นผู้ประกอบการผู้ให้สนิ เชื่อทีไ่ ม่ได้เป็ น
สถาบันการเงิน ซึง่ แต่ละรายจะมีบริการสินเชื่อทีแ่ ตกต่างกัน โดยบริษทั ฯจะเน้นลูกค้าทีม่ ลี ูกหนี้การค้าเป็ นหน่วยงานรัฐบาล และ
รัฐวิสาหกิจเป็ นส่วนใหญ่ และให้บริการสินเชื่อในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการรายอื่นจะจะเน้นลูกค้าที่มีลูกหนี้
การค้าเป็ นบริษทั เอกชน และมีฐานลูกค้าทีป่ ระกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมรถยนต์เป็ นส่วนใหญ่ ทาให้การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อ
ของบริษทั ฯ ไม่สูงมาก
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ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อกูย้ มื เงิน
การให้บริการสินเชื่อกู้ยมื เงิน เป็ นการให้สนิ เชื่อประเภท Pre Finance เพื่อสนับสนุ น SMEs ให้มเี งินทุน
สาหรับดาเนินโครงการ โดยมีคู่สญ
ั ญาเป็ นหน่ วยงานราชการ หรือเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ จะทาการคัดเลือกลูกค้าที่มี
ประวัติดจี ากการให้สนิ เชื่อประเภทแฟคเตอริง่ และพิจารณาให้สนิ เชื่อกู้ยมื เงินเพื่อนาไปดาเนินโครงการ ซึ่งเป็ นสินเชื่อต้นน้า
โดยบริษทั ฯ จะได้ผลประโยชน์จากการทีจ่ ะได้ให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริง่ ต่อไป เนื่องจากลูกค้าได้ทาการโอนสิทธิเรียกร้องมาให้
บริษทั ฯ แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถนาสัญญาดังกล่าวไปขอสินเชื่อแฟคเตอริง่ กับสถาบันการเงินอื่นได้
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงด้านสิ นเชื่อ
เนื่องจากลักษณะการให้สนิ เชื่อของบริษทั ฯ เป็ นการให้สนิ เชื่อที่ไม่มหี ลักประกัน ในกรณีท่เี ป็ นสินเชื่อสัญญาเช่าทาง
การเงินและสัญญาเช่าซือ้ ความเสีย่ งด้านสินเชื่อจะเกิดจากทัง้ คุณภาพของลูกหนี้การค้า และคุณภาพของลูกค้า รวมถึงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการที่ลูกค้าส่งมอบให้กบั ลูกหนี้การค้า สาหรับสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ความเสีย่ งด้านสินเชื่อจะเกิดจาก
คุณภาพของลูกหนี้เป็ นส่วนสาคัญ ในขณะทีส่ นิ เชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบริการ
จัดหาสินค้า ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิดจากคุณภาพของลูกค้าเป็ นสาคัญ โดยลักษณะการให้สนิ เชื่อของบริษทั ฯ จะไม่เน้ น
ความสาคัญ ของหลักประกัน เนื่ อ งจากทางบริษทั ฯ จะมีการท าธุรกรรมกับทางลูกหนี้ การค้าในส่วนที่เป็ นภาคราชการ ภาค
รัฐวิสาหกิจ ซึง่ มีการจัดทาโอนสิทธิรบั เงินเป็ นส่วนใหญ่ จึงถือเป็ นการช่วยลดความเสีย่ งลงในระดับเบือ้ งต้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ ด้วยการตัง้ เกณฑ์และกาหนดขัน้ ตอนในการตรวจสอบทัง้
ลูกค้าและลูกหนี้การค้าอย่างรัดกุมก่อนการอนุ มตั สิ นิ เชื่อในแต่ละประเภท ด้วยมาตรการดังกล่าว บริษทั ฯ จึงเชื่อมั ่นในคุณภาพ
ของลูกค้า ลูกหนี้การค้า รวมทัง้ คุณภาพของสินค้าและบริการที่จะส่งมอบให้กบั ลูกหนี้การค้า โดยที่ผ่านมาในปี 2559 ปี 2560
และปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีคา่ เผื่อหนี้สญ
ู จานวน 51.83 ล้านบาท 110.29 ล้านบาท และ 158.91 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 2.73 ร้อยละ 4.92 และร้อยละ 6.24 ตามลาดับ ของยอดลูกหนี้คงค้างของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2559 ปี 2560 และ
ปี 2561 ตามลาดับ
3.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ดอกเบี้ยเงินกู้เป็ นต้นทุนหลักของบริษทั ฯ ซึ่งแปรผันตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีผลต่ อการกาหนดอัตรา
ดอกเบีย้ ในการเรียกเก็บลูกค้า ซึง่ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากต้นทุนของ
บริษทั ฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการกูย้ มื ระยะสัน้ ดังนัน้ ในส่วนทีเ่ ป็ นสินเชื่อระยะสัน้ ไม่วา่ จะเป็ นสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อ
เพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบริการจัดหาสินค้า บริษทั ฯ จะสามารถปรับอัตราดอกเบี้ย
หรือค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงินที่ม ีการเปลี่ยนแปลง สาหรับสินเชื่อ สัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
บริษทั ฯคิดอัตราดอกเบีย้ กับลูกค้าเป็ นอัตราดอกเบีย้ คงที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ กับอัตรา
ดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับลูกค้า จะมีการบวกเพิม่ เพื่อให้เพียงพอกับความเสีย่ งด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ าจเกิดขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้บริหารจัด การในการหาแหล่ง เงินทุ นที่ม ีร ะยะเวลาสอดคล้อ งกับสินเชื่อ แต่ล ะประเภท
(Matching Source) เพื่อลดความเสีย่ งในด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ อีกแนวทางหนึ่งด้วย
3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุ นในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินรวม
ทัง้ สิน้ 1,210.00 ล้านบาท ทัง้ นี้วงเงินส่วนใหญ่เป็ นวงเงินระยะสัน้ เป็ นจานวน 585.00 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินเบิกเกิน
บัญชี และตั ๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูกเรียกให้ชาระคืนเงินก่อนกาหนดระยะเวลา หรือ กรณีสถาบัน
การเงินไม่ต่ออายุสญ
ั ญาตั ๋วสัญญาใช้เงิน
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารสภาพคล่องเพื่อป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยพยายามจัดสรรแหล่งใช้ไป
(Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับแหล่งได้มาของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้
เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่บริษทั ฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นการขายลดตั ๋วแลกเงิน (Bill
of Exchange) ให้แก่ผลู้ งทุน และการออกหุน้ กู้เสนอขายแก่นักลงทุน ซึ่งจะช่วยทาให้บริษทั ฯสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดขี น้ึ
รวมทัง้ เพิม่ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษทั ฯ มี
สัดส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.19 เท่า และ 1.30 เท่าตามลาดับ สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯและ
บริษทั ย่อย มีสดั ส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.42 เท่า
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3.4 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
บริษทั ฯ มีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับผู้ให้บริการสินเชื่อที่เป็ นสถาบันการเงิน หรือผู้ให้สนิ เชื่อที่มผี ู้ถือหุ้นที่เป็ น
สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเป้ าหมายของบริษทั ฯ เป็ นคนละกลุ่มกับลูกค้าของผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นสถาบันการเงินเนื่องจาก
ลูกค้าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มขี อ้ จากัดในเรื่องทุนจดทะเบียนและหลักทรัพย์ค้า
ประกัน ทาให้ผปู้ ระกอบการดังกล่าวไม่ได้รบั การสนับสนุ นจากสถาบันการเงินและไม่ได้รบั สินเชื่อที่ต้องการอย่างทันเวลา ใน
ขณะเดียวกัน ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาของสถาบันการเงิน รวมทัง้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะไม่เน้นลูกหนี้ทเ่ี ป็ นภาค
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากระยะเวลาของงานหรือระยะเวลาการชาระเงินกาหนดได้ไม่ชดั เจนเหมือนบริษทั เอกชนขนาด
ใหญ่ ทาให้ผปู้ ระกอบการกลุ่มดังกล่าวหันมาใช้บริการของผูใ้ ห้สนิ เชื่อทีไ่ ม่ได้เป็ นสถาบันการเงิน
คู่แข่งขันของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จงึ เป็ นผูใ้ ห้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยแต่ละผูป้ ระกอบการต่างเน้นการ
ให้บริการสินเชื่อในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ในขณะที่บริษทั ฯ มีการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรตัง้ แต่การสนับสนุ นสินเชื่อ
ล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง (Bid Bond) เพื่อให้ลูกค้าสามารถดาเนินธุรกิจได้ตงั ้ แต่
เริม่ ประมูลงาน รวมไปถึงสินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการ (Project Backup Financing) และบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้าหลังจากประมูลงานได้ ก่อนทีจ่ ะให้บริการสินเชื่อที่เป็ นผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ (Post-Finance)
ไม่ว่าจะเป็ นสินเชื่อสัญ ญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องต่อ ไป และด้วยกลยุทธ์
การตลาดที่สาคัญของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นการบริการที่ครบวงจร รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้า อัตรา
ค่าบริการที่ชดั เจน ความยืดหยุ่นในการให้สนิ เชื่อ รวมทัง้ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที ซึ่งปั จจุบนั หน่ วยงานราชการและ
รัฐ วิส าหกิจ รวมทัง้ เอกชนขนาดใหญ่ ม ีก ารลงทุ น ในการพัฒ นางานด้า นไอทีค่อ นข้า งมาก ท าให้บ ริษ ัท ฯ ส ามารถแข่ง กับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากร
ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ พนักงานถือเป็ นบุคลากรทีส่ าคัญ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดเพราะ
จะเป็ นผูท้ เ่ี ข้าถึงและติดต่อกับลูกค้า ซึง่ บุคลากรเหล่านี้ ถือเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ หากต้อง
เสียบุคลากรเหล่านี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการ
สูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้ม ี ส่วนร่วมในการดาเนินงานและ
เติบโตไปพร้อมๆ กับความสาเร็จของบริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดเพื่อจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวทางานกับบริษทั ฯ
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 4,200,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษทั ฯ พร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชน (ในราคาเดียวกัน) ซึ่ง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานเป็ นเจ้าของบริษทั ฯ ที่
ร่วมสร้างมารวมทัง้ จะช่วยเสริมสร้างกาลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงานทางานอยูก่ บั บริษทั ฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมี
นโยบายในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการทางานเป็ นทีม เพื่อไม่ให้ยดึ ติดกับตัวบุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเสีย่ งจากการ
พึง่ พิงบุคลากรคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมาอัตราหมุนเวียนของบุคลากรในตาแหน่ งที่สาคัญอยู่ใน
ระดับที่ต่ ามาก ซึ่งสะท้อนถึงความภักดีของบุคลากรที่มตี ่อองค์กร รวมถึงความเชื่อมั ่นในศักยภาพขององค์กร และในปี 2558
บริษทั ฯ ได้จดั ทาโครงการสะสมหุน้ สาหรับพนักงานบริษทั จดทะเบียน EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP)
โดยทาสัญญา บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในการเป็ นตัวแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3
ปี ตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2558 – มีนาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธารงรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานให้ทางานอยู่กบั บริษทั ใน
ระยะยาว ส่งเสริมความคิดและความรูส้ กึ ของพนักงานในการเป็ นเจ้าของกิจการร่วมกัน เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจผ่านการสร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างวินัยในการออมให้กบั พนักงาน ในระหว่างทีโ่ ครงการยังไม่หมดอายุ หากมีพนักงานที่
ยังไม่มคี ณ
ุ สมบัตทิ ส่ี ามารถเข้าร่วม ณ ขณะนัน้
แต่จะมีคุณสมบัตคิ รบก่อนสิน้ อายุโครงการ ก็สามารถแสดงเจตจานงเข้าร่วม
ได้ในทุกวันที่ 1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงินนาส่งโครงการนี้ มีรายละเอียดดังนี้คอื พนักงานหรือผูบ้ ริหาร (ส่วนงาน
Back Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และพนักงานหรือผูบ้ ริหาร (ส่วนงาน Front
Office)ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือ น (Base Salary) และเงินจูงใจ (Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท (หมายเหตุ : ฐานเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ
ค่าตาแหน่ ง ค่าน้ ามันและยานพาหนะ
ตลอดจนรายได้อ่นื ๆทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน) โดยบริษทั จะสบทบการจ่ายในอัตราเท่ากับเงินนาส่งของพนักงานตลอดโครงการ
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และในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั จัดทาโครงการสะสมหุน้ สาหรับพนักงานบริษทั EJIP เป็ น
โครงการที่ 2 โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่ เมษายน 2561 – มีนาคม 2564 และได้เพิม่ อัตราการนาส่งเงินเข้าร่วมโครงการ
ของพนักงาน ซึ่งบริษทั ฯ จะหักเงินผูท้ ่มี สี ทิ ธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือน (Base Salary)
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน (หมายเหตุ : ฐานเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าตาแหน่ ง ค่าน้ ามัน
และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อ่นื ๆที่มลี กั ษณะเดียวกัน) โดยบริษทั จะสบทบการจ่ายในอัตราเท่ากับเงินนาส่งของพนักงาน
ตลอดโครงการ
3.6 ความเสี่ยงจากอิ ทธิ พลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) (“เอสวีโอเอ”) ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 86.21 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และภายหลังการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนในครัง้ นี้ รวมทัง้ เอสวีโอเอจะเสนอ
ขายหุน้ ที่ตนถืออยู่ต่อประชาชน จานวน 6,000,000 หุน้ โดยขายหุน้ ดังกล่าวพร้อมกับ การเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนและใน
ราคาเดียวกันสัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือร้อยละ 47 ต่อมาในปี 2559 ได้มกี ารลดสัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอ
เอลงเหลือร้อยละ 39.9 และในปี 2560 บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) ได้มนี โยบายในการลดสัดส่วนการถือหุน้ ลงเหลือร้อยละ
35.0 และ 30.0 ตามลาดับ ซึ่งผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวยังคงสามารถควบคุมมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมายกาหนด
หรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สามารถใช้เ สียงซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 สาหรับการใช้สทิ ธิในการคัดค้านในมติต่างๆ ได้
ส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ รายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มคี วามต้องการให้อสิ ระแก่บริษทั ฯ ในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของบริษทั ฯ
เป็ นธุรกิจการเงิน อย่างชัดเจน ซึง่ แตกต่างจากธุรกิจของเอสวีโอเอ ถึงแม้วา่ เอสวีโอเอจะยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แต่กต็ ระหนักดีว่า
ธุรกิจลักษณะนี้ตอ้ งการความเชีย่ วชาญในการบริหารงาน โดยจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ใน
ธุรกิจด้านการเงิน ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการอิสระเข้ามาเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ท่าน จาก
จานวนกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน ซึง่ มีประสบการณ์ธรุ กิจด้านการเงินหรือมีความรูเ้ ฉพาะด้านทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ ตรวจสอบ พิจารณา และกลั ่นกรองมิให้เกิดรายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยภายหลัง
จากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนแล้วโครงสร้างการบริหารทัง้ ในระดับกรรมการและผูบ้ ริหารจะยังคงเป็ นเช่นเดิม
3.7 ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เนื่องจากเอสวีโอเอ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่14 มิถุนายน 2556 ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 86.21
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และภายหลังการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนในครัง้ นี้ รวมทัง้ เอสวีโอเอจะ
เสนอขายหุน้ ที่ตนถืออยูต่ ่อประชาชน จานวน 6,000,000 หุน้ โดยขายหุน้ ดังกล่าวพร้อมกับการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนและ
ในราคาเดียวกัน สัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือร้อยละ 47 ซึ่งสถาบันการเงินที่บริษทั ฯ กู้ยมื เงินจานวน 3 แห่ง
ได้กาหนดเงื่อนไขในสัญญากู้ยมื เงินว่าเอสวีโอเอ จะต้องดารงสัดส่วนการถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 47 ถึงแม้ว่าหุน้ ที่เอสวีโอเอ
ถือทัง้ หมดจะอยู่ในกาหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้ นเป็ นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วนั ที่หุ้นของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หนุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน
เอสวีโอเอจะสามารถทยอยขายหุน้ ได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั ่งห้ามขาย และอีกร้อยละ 75 เมื่อครบ 12
เดือน ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 ทางสถาบันการเงินทัง้ 3 แห่งได้พจิ ารณาปรับลดเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวี
โอเอลงไปถึงร้อยละ 39.5 ดังนัน้ และในปี 2560 สถาบันการเงินทัง้ 3 แห่งได้พจิ ารณาปรับลดเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุน้
ของเอสวีโอเอลงไปที่ 35.0 และได้การพิจารณาอนุมตั ปิ รับลดลงเหลือ 30.0 ตามนโยบายของเอสวีโอเอ ตามลาดับ บริษทั ฯ จึงมี
ความเสีย่ งการผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยมื เงินของสถาบันการเงิน 3 แห่ง หากเอสวีโอเอจาหน่ายหุน้ ทีต่ นถืออยู่ จนมีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 30.0
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3.8 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทาธุรกรรมค้าประกันการซื้อสินค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในสัญญาค้าประกันการซือ้ สินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศทีม่ กี บั ลูกค้า บริษทั ฯ กาหนดให้ลูกค้า
เป็ นผูร้ บั ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเอง และหากลูกค้ามีความประสงค์จะทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษทั ฯ
ก็จะดาเนินการเข้าทาสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารต่อในอัตราเดียวกับทีล่ ูกค้าต้องการ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือ
บริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ ไม่มสี ญ
ั ญาซือ้ เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า
3.9 ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษ ัท ฯ มีค วามเสี่ย งจากการบริห ารจัด การข้อ มูล ระบบสารสนเทศของบริษ ัท ฯ ซึ่ง ได้จ ดั จ้า งบุ ค คลภายนอก
ดาเนินการพัฒนาซอฟท์แวร์สาหรับระบบการจัดการสารสนเทศขึน้ และให้บริการดูแลระบบฐานข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตามระบบ
สารสนเทศที่มอี ยู่ในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ และระบบ
การสื่อสารข้อมูลไปยังผูท้ เ่ี กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปเหมาะสมกับธุรกิจ ซึง่ มีการ
รับรองไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล การป้ อ งกัน
การสูญหาย การเรียกคืนข้อมูล และมีการควบคุมการล่วงละเมิดลิขสิทธิ ์ การทาซ้า ดัดแปลง แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับทัง้ ของบริษทั และลูกค้า เพื่อให้บริษทั สามาถจัดการระบบสารสนเทศ และ
ข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มคี วามทันสมัยต่อการเติบโตในยุคปั จจุบนั
และเพื่อให้เป็ นการเน้นย้าในด้านประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีของกลุ่มบริษทั เอสวีโอเอ โดยในปี 2560 2561 บริษทั ฯ ยังคงดาเนินการพัฒนาซอฟท์แวร์สาหรับให้สามารถบริการลูกค้าได้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจของฝ่ ายบริหาร และสามารถรองรับการเติบโตของบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯ ได้จดั หาเจ้าหน้ าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเข้ามารับผิดชอบดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ และ
โครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อดูแลรับผิดชอบสารสนเทศของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น อีกทัง้ เพื่อทาหน้ าที่จดั ทาข้อมูลที่
เชื่อถือได้สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ ายบริหาร
ความเสี่ยงที่จะเกิ ดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
1. ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดใหม่เป็ นความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสีย่ งทีย่ งั ไม่เคยปรากฏขึน้ หรือไม่เคยมีประสบการณ์
ณ เวลาปั จจุบนั แต่ เนื่องจากในอนาคตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลายกรณี อันอาจเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบางเหตุการณ์
อาจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรืออาจจะไม่ สามารถระบุความเสีย่ งได้แน่นอน เช่น ความเสีย่ งจากนาโนเทคโนโลยี ความ
เสีย่ งจากการปรับแต่งทางพันธุกรรม หรือความเสีย่ งจากการ เปลีย่ นแปลงของสภาวะภูมอิ ากาศ เป็ นต้น
2. ความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(Fintech) การเปลี่ยนผ่านจากยุคปั จจุบนั ไปสู่ยุคดิจทิ ลั (Digital Transformation) การโจมตีทางอินเทอร์เน็ท (Cyber Attack)
และการโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ท
3. การเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ (Aging Society) ปั จจุบนั อายุเฉลี่ยของประชากรมีแนวโน้มสูงขึน้ ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากร
ของบริษทั เมื่อเกษียณอายุแล้วอาจจะไม่มคี วามสามารถในการใช้ชวี ติ อยู่ได้อย่างสุขสบาย บริษทั ได้ตระหนักในข้อนี้จงึ ได้มกี าร
ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีการวางแผนทางการเงิน ส่งเสริมการออม
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มกี ารรวบรวมข้อมูล รายงานและเหตุการณ์ทอ่ี าจกลายเป็ นความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่จากแหล่งต่างๆ เช่น
World Economic Forum, หน่วยงานรัฐ, เป็ นต้น เพื่อทาความเข้าใจและหาวิธกี ารในการจากัดผลกระทบทีจ่ ะมีต่อ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม
- บริษทั อยูร่ ะหว่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปั จจุบนั ที่
ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
- ส่งเสริมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการออม เพื่อให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชวี ติ ภายหลังจากเกษียณอายุ
แผนการดาเนิ นธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Management) หรือ BCM
การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็ นการจัดทา roadmap ในการบริหารธุรกิจให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ใน
ภาวะทีธ่ รุ กิจต้องประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติ ไม่วา่ จะเป็ นภัยคุกคามจากภายนอกหรือภายในอันจะเป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อ
การดาเนินธุรกิจ
1. ปั จจัยด้านการสูญเสียบุคคลสาคัญของบริษทั บริษทั ได้ตระหนักถึงการเตรียมให้มผี ู้บริหารรุ่นใหม่ข้นึ มาเมื่อผู้บริหารรุ่นเก่า
หมดวาระลง โดยมีการจัดทาแผนการ สืบทอดตาแหน่ งสาหรับผูบ้ ริหารระดับกรรมการผูจ้ ดั การ หรือ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน และนอกจากนัน้ ยังได้มกี ารฝึ กให้ผบู้ ริหารระดับรองลงมา รวมถึงระดับหัวหน้างานได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
แนวทางในการพิจารณาอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั ใิ นการให้สนิ เชื่อกับลูกค้า โดยจะต้องมองความเสีย่ งให้รอบด้าน
2. ปั จจัยด้านการสูญเสียข้อมูลที่สาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากระบบ Server ล่ม การโจมตีทางอินเทอร์เน็ท บริษทั จัดให้มกี ารสารอง
ข้อมูลไว้มากกว่า 1 แหล่ง
การดาเนินการ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติขน้ึ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผู้ มอี านาจตัดสินใจสั ่งการ แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่าง ๆ ร่วมกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และจะสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ และ ลูกค้าได้ทราบผ่านช่องทาง Line, Email หรือ เว็บไซต์ของบริษทั หรือ
ช่องทางอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture)
บริษทั ตระหนักดีวา่ วัฒนธรรมองค์กรเป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อความสาเร็จของการบริหารความเสีย่ ง ดังนัน้ บริษทั
ได้กาหนดให้ผู้บริหารเป็ นผู้ส่อื สารถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ ง และเป็ นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
สร้างวิธกี ารนาการบริหารความเสี่ย งไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบตั ิ โดยได้ให้มกี ารถ่ายทอดแนวคิดการบริหารความเสี่ยงจาก
ระดับบนสู่ระดับพนักงาน และ กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นหลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับผู้จดั การขึ้นไป จัดให้มกี าร
แลกเปลีย่ นแบ่งปั นประสบการณ์การการบริหารความเสีย่ งผ่านทีป่ ระชุมกลยุทธ์ และพนักงานทุกคนเป็ น Risk Agent ทีม่ หี น้าที่
จะต้องรายงานความเสีย่ งให้หวั หน้างานได้ทราบ โดยหากพนักงานพบว่ามีความเสีย่ งเกิดขึน้ จากกระบวนการขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ให้รายงานให้หวั หน้างาน ผูบ้ งั คับบัญชาทราบถึงความเสี่ยงที่พบในการทางานประจาวันเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการป้ อ งกัน
แก้ไขความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
การระบุประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญของบริษทั (Materiality)
ในการระบุประเด็นสาคัญบริษทั จะมีการพิจารณาทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก โดยปั จจัยภายในประกอบไปด้วยกลยุทธ์
การดาเนินงาน ความเสีย่ งและโอกาส กรอบการดาเนินงาน และการประเมินการดาเนินการทางด้านความยั ่งยืนของบริษทั ส่วน
ปั จจัยภายนอกพิจารณาจากการสารวจความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกจะนามาประเมินประเด็นสาคัญของบริษทั ฯเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานต่อไป
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ จากการให้สินเชื่อ
สินทรัพย์ท่ไี ด้จากการประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อประเภทต่างๆ โดย
สามารถแยกตามประเภทการให้สนิ เชื่อและการให้บริการ ดังนี้
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ปี 2561
ลูกหนี้
(ล้านบาท)

ปี 2561
ลูกหนี้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

ปี 2560
ลูกหนี้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

ร้อยละ

สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน

122.61

5.13

122.61

5.12

190.64

8.94

สินเชื่อสัญญาเช่าซือ้

168.07

7.03

168.07

7.01

83.72

3.92

สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
(Factoring)
บริการจัดหาสินค้า
(Trade Finance)

1,032.65

43.18

1,032.65

43.10

840.50

39.40

8.06

0.34

13.01

0.54

14.67

0.68

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ
(Project Backup Financing)
รวม

1,059.94

44.32

1,059.94

44.23

1,003.94

47.06

2,391.33

100.00

2,396.28

100.00

2,133.47

100.00

ทัง้ นี้ หากแบ่งลูกหนี้การค้าและลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อแต่ละประเภทตามรายละเอียดอายุของยอดหนี้คงค้าง และ
การสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะเป็ นดังนี้
4.2 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิ น
- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 6-12 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิ น – สุทธิ

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

ล้านบาท
119.22
0.89
1.58
1.20
-

ร้อยละ
97.01
0.72
1.29
0.98

ล้านบาท
119.22
0.89
1.58
1.20
-

ร้อยละ
97.01
0.72
1.29
0.98

ล้านบาท
180.04
5.98
4.78
-

ร้อยละ
94.36
3.13
2.51
-

122.89
0.28
122.61

100.00

122.89
0.28
122.61

100.00

190.80
0.16
190.64

100.00
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4.3 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท
159.84

ร้อยละ
87.29

ล้านบาท
159.84

ร้อยละ
87.29

ล้านบาท
67.18

ร้อยละ
68.66

- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน

6.83

3.73

6.83

3.73

13.41

13.70

- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน

1.44
-

0.78
-

1.44
-

0.78
-

2.98
-

3.05
-

- ค้างชาระตัง้ แต่ 6-12 เดือน

0.11

0.06

0.11

0.06

12.84

13.12

14.90

8.14

14.90

8.14

1.44

1.47

183.12
15.05
168.07

100.00

183.12
15.05
168.07

100.00

97.85
14.13
83.72

100.00

- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ

- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ

4.4 ลูกหนี้ จากการรับโอนสิ ทธิ เรียกร้อง
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม
ลูกหนี้ จากการซื้อสิ ทธิ เรียกร้อง

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท
891.91

ร้อยละ
81.92

ล้านบาท
891.91

ร้อยละ
81.92

ล้านบาท
700.03

ร้อยละ
78.45

- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน

58.49

5.37

58.49

5.37

110.72

12.41

- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน

35.25

3.24

35.25

3.24

29.74

3.33

- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน

35.85

3.29

35.85

3.29

4.11

0.46

- ค้างชาระตัง้ แต่ 6-12 เดือน

40.82

3.75

40.82

3.75

14.30

1.60

- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป

26.45

2.43

26.45

2.43

33.43

3.75

1,088.77

100.00

1,088.77

100.00

892.33

100.00

- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ

รวม
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ จากการซื้อสิ ทธิ เรียกร้อง –
สุทธิ

56.12

56.12

51.83

1,032.65

1,032.65

840.50
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4.5 ลูกหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Project Backup Financing)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม
ลูกหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงิ น
- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 6-12 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงิ น – สุทธิ

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท
891.24
71.48
39.31
22.10
97.24
25.70

ร้อยละ
77.70
6.23
3.43
1.92
8.48
2.24

ล้านบาท
891.24
71.48
39.31
22.10
97.24
25.70

ร้อยละ
77.70
6.23
3.43
1.92
8.48
2.24

ล้านบาท
873.44
99.44
31.06
33.72
6.57
-

ร้อยละ
83.64
9.52
2.98
3.23
0.63
-

1,147.07
87.13
1,059.94

100.00

1,147.07
87.13
1,059.94

100.00

1,044.23
40.29
1,003.94

100.00

4.6 ลูกหนี้ การค้า(Trade Finance)
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม
ลูกหนี้ การค้า

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท
4.62
0.95

ร้อยละ
78.44
16.13

ล้านบาท
4.62
0.95

ร้อยละ
78.44
16.13

ล้านบาท
9.30
3.06
1.14

ร้อยละ
59.31
19.52
7.27

-

-

-

-

1.86
-

11.86
-

- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป

0.32

5.43

0.32

5.43

0.32

2.04

รวม
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้า – สุทธิ

5.89
0.34
5.55

100.00

5.89
0.34
5.55

100.00

15.68
2.17
13.51

100.00

- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 6-12 เดือน
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นโยบายการตัง้ สารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญจากอายุหนี้เป็ นเกณฑ์ดงั นี้
ตารางการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ร้อยละจากยอดหนี้
อายุลกู หนี้
1. ค้างชาระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เดือน
1
2
2. ค้างชาระมากกว่า 1 เดือน
20
3. ค้างชาระมากกว่า 3 เดือน
50
4. ค้างชาระมากกว่า 6 เดือน
100
5. ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน

เนื่องด้วยวิธกี ารพิจารณาตัง้ สารองหนี้สูญดังกล่าวข้างต้นใช้การพิจารณาแต่ละสัญญา ดังนัน้ ในกรณีท่ลี ูกค้ามีปัญหา
เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกาหนด และมีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญาอื่นด้วย บริษทั ฯ จะต้องตัง้
สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทุกๆ สัญญาทีล่ ูกค้านามาทาธุรกรรมกับบริษทั โดยสุทธิกบั หลักประกันอื่น (ถ้ามี) เช่น เงินมัดจารับ เงิน
ส่วนต่างรอคืนลูกค้า เป็ นต้น
นโยบายการตัดหนี้สญ
ู
บริษทั ฯ มีนโยบายการตัดหนี้สูญตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจาหน่ าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบและอนุ มตั จิ ากฝ่ ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณีตามตาราง
อานาจอนุมตั ิ (Authority Table)
4.7 อาคารและอุปกรณ์
รายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภทของทรัพย์สิน
ส่วนปรับปรุงสานักงานเช่า
ยานพาหนะ
อุปกรณ์สานักงาน
เครือ่ งตกแต่งสานักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็ นของผูใ้ ห้เช่า
เป็ นของลีซ อิท
เป็ นของลีซ อิท
เป็ นของลีซ อิท
เป็ นของลีซ อิท
เป็ นของลีซ อิท
เป็ นของลีซ อิท

ส่วนปรับปรุงสานักงานเช่าระหว่างทา
รวม

เป็ นของผูใ้ ห้เช่า

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(พันบาท)
1,013
3,312
1,093
140
6,807
3,180

ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่า
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

5,106

ไม่ม ี

519

ตามสัญญาเช่า

21,170
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5 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ ไม่เป็ นคูค่ วามหรือคูก่ รณี ในคดีดงั ต่อไปนี้
1. คดีท่อี าจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยที่มจี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. คดีทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
3. คดีทไ่ี ม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั ฯ
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6 ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
900/17 อาคารไอที โปรเฟสชั ่นแนล ชัน้ 21 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) สัญญาเช่าซื้อ (Hire
Purchase) และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) รวมทัง้ มีบริการทางการเงิน
เสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง (Bid Bond) สินเชื่อเพื่อ
สนับสนุ นโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
และบริการสินเชื่อเพื่อเปิ ด L/C (Letter of Credit)
0107556000353
0-2686-3200-4
0-2686-3228, 0-2682-6089
www.leaseit.co.th

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์

บริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด
131 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ประกอบธุรกิจให้บริการวิเคราะห์สนิ เชื่อให้กบั ลูกค้าของ บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
0105561087567
02-686-3229

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บุคคลอ้างอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 66(0)-2009-9726 โทรสาร 66(0)-2009-9807-8
หรือ TSD Call Center 66(0)-2009-9999
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาวรัตนา จาละ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ ์วาณิชย์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4499
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3734
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4951

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 66(0)-2264-0777 โทรสาร 66(0)-2264-0789-90
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ส่วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิ จกำร
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษทั มีดงั นี้
ทุนจดทะเบียน
:
300,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ว
:
220,718,906 บาท
หุน้ สามัญ
:
220,718,906 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ :
1 บาท
โดยบริษทั ได้นาหุน้ สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มีนาคม 2557
7.2 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีดงั นี้

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน)
Citibank Nominees Singapore PTE Ltd.
นำยชัชวำล เตชะมีเกียรติชยั
นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ
นำยไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย
นำยสมพล เอกธีรจิตต์
นำงสุณี เอกธีรจิตต์
นำยวรินทร์ ศรี กเุ รชำ
นำยเกียรติกมล บูรณวรคุณ
นำยสุทศั น์ ขันเจริญสุข
รำยย่อยอื่นๆ
รวม

จำนวนหุ้น
79,280,601
5,973,000
4,783,600
4,102,660
3,550,000
3,356,362
2,472,430
2,179,570
2,141,700
2,035,000
110,203,133
220,078,056

ร้ อยละ
36.02
2.71
2.17
1.86
1.61
1.53
1.12
0.99
0.97
0.92
50.10
100.00

หมำยเหตุ : ลำดับที่ 6 และ 7 ตระกูลเอกธีรจิตต์ มีห้ นุ ทังหมด
้
5,828,792 หุ้น คิดเป็ น 2.65%

7.3 นโยบำยเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินของบริษทั ฯ ภายหลัง
การหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ในอัตราทีแ่ ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจ และความจาเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ บริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
โครงสร้ำงกำรบริ หำร
บริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารอาวุโส
นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิรวิ งศ์

กรรมการผูจ้ ดั การ
นายสมพล เอกธีรจิตต์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการขายและการตลาด
ท
-

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
นางรุ่งนภา โอกาศ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายสนับสนุน
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

ผูจ้ ดั การทัวไป
่
แผนกบริหารจัดการทัวไป
่
นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกปฎิบตั กิ าร 1
นายบรรจง โฮกเส็ง

ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกปฎิบตั กิ าร 2
นางสาวสุนทรี หวังดารงเวศ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
นางสาวอรทัย แสวงเจริญ
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โครงสร้ำงกำรบริ หำร
บริ ษทั ลิ ท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

ผูจ้ ดั การทัวไปแผนกเครดิ
่
ต
และนิตกิ รรมสัญญา
นางสาวปิ ยนันท์ มงคล

ฝ่ ายวิเคราะห์สนิ เชื่อ

ฝ่ ายนิตกิ รรมสัญญา
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8.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบระหว่างและและฝ่ ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทได้
ปฏิบัติห น้ า ที่ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท โดยบริษัท ได้กาหนดอ านาจอนุ มัติของ
คณะกรรมการในเรื่องทีส่ าคัญต่าง ๆ เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น การกาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ
และงบประมาณของบริษทั ฯ การพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั แิ ผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ทีเ่ สนอโดยฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น ซึง่ แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและคณะกรรมการ
บริษทั
โครงสร้า งการจัด การของบริษัท ฯ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ดัง นี้ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอีกด้วย เนื่องจากบริษทั ฯยังเป็ นองค์กรขนาดเล็ก จึง
ยังอาจไม่เหมาะสมในการมีคณะกรรมการย่อยหลายชุด) และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ รายละเอียดโครงสร้าง
การจัดการของบริษทั ฯ มีดงั นี้

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

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการจานวนทัง้ สิน้ 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ ง
นางดวงพร สุจริตานุวตั
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
กรรมการอิสระ
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
รศ.ดร. สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการอิสระ
นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์*
กรรมการบริหารอาวุโส

หมายเหตุ : นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิรวิ งศ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 แทน
นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

โดยมี นางรุ่งนภา โอกาศ เป็ นเลขานุ การบริษัทฯ ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 13/2555
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ฯ
นายสมพล เอกธีรจิตต์, นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์ และนางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการสอง
ในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
บทบำทหน้ ำที่ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
ตำมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 กำหนดว่ำ “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมาย
จัดส่ ง หนั ง สือ นั ดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อ ยกว่า 7 วันก่อ นวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจาเป็ นรีบด่ว น เพื่อ รักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกาหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านัน้ ก็ได้ ในกรณีทก่ี รรมการตัง้ แต่สองคน
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ขึน้ ไปร้องขอให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกกรรมการกาหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั การ้องขอเช่นว่านัน้ “
และเพื่อให้การแบ่ง แยกอานาจหน้าทีใ่ นเรื่องการกาหนดนโยบายของบริษทั ฯ และการบริหารงานของบริษทั ฯ แยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน บริษทั ฯ จึงกาหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นคนละบุคคลกันโดยประธานกรรมการมีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้
1.
เรีย กประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุ้น
ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จดั การ
2.
มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุ นและ
เปิ ด โอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3.
สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตั ิห น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจ
หน้ าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4.
ดูแ ล ติด ตาม การบริห ารงานของคณะกรรมการบริษ ัท ฯ และคณะกรรมการชุดย่อ ยอื่นๆ ให้บ รรลุต าม
วัตถุ ประสงค์ท่กี าหนดไว้
5.
เป็ นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีท ี่ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้
สองฝ่ ายเท่ากัน.
บทบำทหน้ ำที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั
1.
คณะกรรมการมีอ านาจและหน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการจัด การบริษ ัท ฯ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัต ถุ ประสงค์ และข้อ บังคับของบริษัท ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ว ยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2.
จัดให้มกี ารทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
3.
กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ ควบคุม กากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.
พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม
ลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ทีเ่ สนอโดยฝ่ ายบริหาร
5.
พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับ
ดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษทั อย่างเหมาะสม
6.
พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ
และคณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นต้น รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่กี าหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ท าให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดทากับบริษั ทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ
รายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
7.
คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่ง อย่าง
ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
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ทัง้ นี้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทา
ขึน้ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เว้นแต่ เ ป็ นการอนุ มัติรายการที่เ ป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
8.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีจานวนทัง้ สิน้ 5 ท่าน ประกอบด้วย
วันที่ดำรงตำแหน่ ง
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1.
2.
3.
4.
5.

นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ*
นางดวงพร สุจริตานุวตั **
พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

ประธานกรรมกาตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

15 พ.ย. 2555
15 พ.ย. 2555
15 พ.ย. 2555
29 เม.ย. 2556
14 ต.ค. 2559

จำนวนปี ที่ดำรง
ตำแหน่ ง
6 ปี 1 เดือน
6 ปี 1 เดือน
6 ปี 1 เดือน
5 ปี 8 เดือน
2 ปี 2 เดือน

หมายเหตุ:
* นายประกอบ วิศ ิษฐ์กิจการ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติค ณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 เป็ นกรรมการทีม่ คี วามรู้แ ละ
ประสบการณ์ทเี่ พียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการคลัง รวมทังมี
้ ประสบการณ์ด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) (รายละเอียดเพิม่ เติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ) โดยมีนางสาวพีรภา เปี่ยมอุดมสุข เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
** นางดวงพร สุจริตานุ วตั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ เป็ นกรรมการทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ทเี่ พียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้ าทีใ่ นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนางดวงพร สุจริตานุ วตั เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตรวมทังมี
้ ประสบการณ์ด้านการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ได้แก่ บริษทั หลักทรัพ ย์ บีท ี จากัด และธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริษั ท ฯ มีร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และเสนอเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชีฯ
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ว มประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
8.3 คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำร
และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
เนื่องจากบริษทั ฯ ยังเป็ นองค์กรขนาดเล็ก คณะกรรมการบริษทั จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิ
หน้าทีค่ ณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการก าหนด
ค่ า ตอบแทน ประธานกรรมการก ากับ ดู แ ลกิจ การ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นางดวงพร สุจริตานุวตั
3. พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการสรรหา กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
4. นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำมีดงั นี้
ให้คาแนะนาเกีย่ วกับผูม้ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
1. ให้คาแนะนาเกีย่ วกับผูม้ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความต้องการใน
ปัจจุบนั และการพัฒนาในอนาคตของบริษทั และให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ น
ตามความจาเป็ น
3. ให้ความสาคัญกับการประเมินผลงานของตนเอง ของคณะกรรมการ และให้ขอ้ เสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขตามทีเ่ ห็นว่าจาเป็ น
4. ตรวจสอบเพือ่ ให้แน่ใจว่าได้มกี ารดาเนินการตามขัน้ ตอนเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสเสนอชือ่ ผูม้ ี
คุณสมบัตเิ พือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการ
5. ในการประเมินผูม้ คี ุณสมบัตเิ พือ่ ดารงตาแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องพิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
ประสบการณ์ และความสามารถทีจ่ าเป็ นหรือไม่
6. พิจารณาความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการตามวาระ
7. ชีแ้ จงเหตุผลในการให้คาแนะนาของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคาแนะนา
ดังกล่าวข้างต้น
8. ดาเนินการให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการแต่งตัง้ และคุณสมบัตขิ อง
คณะกรรมการ
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9. กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงตาแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารหลัก ตามทีต่ น
เห็นสมควร
10. จัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามความสมควร
11. จัดให้มกี ารประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนปี ละหนึ่งครัง้
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนมีดงั นี้
1. สอบทานและอนุมตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง
2. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกาหนดค่าตอบแทน
3. สอบทานเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการเปิ ดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ
ค่าตอบแทนในรูปหุน้ และสิทธิในการได้รบั เงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทัง้ นี้ ตามนโยบายกาหนด
ค่าตอบแทน และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ หรือไม่
5. สอบทานสิทธิตามสัญญาที่กรรมการผู้จัดการจะได้รับจากการยกเลิกสัญญาจ้า ง และเงินที่จ่ายหรือ
เสนอว่าจะจ่าย เพือ่ พิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่
6. เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงาน
การดาเนินงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษทั
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท โดยเปิ ดเผย
โครงสร้างการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรมีดงั นี้
1. กากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามหลักการอันเป็ นที่ยอมรับทัวไปส
่ าหรับการกากับดูแลและการควบคุม
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และดารงไว้ซง่ึ วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ อือ้ ต่อการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. กาหนดและดารงไว้ซง่ึ นโยบายและกระบวนการกากับดูแลกิจการทีเ่ หมาะสม
3. ดาเนินการให้มกี ารบังคับใช้และปฏิบตั ติ ามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกีย่ วกับกากับดูแลกิจการที่
คณะกรรมการได้อนุมตั ิ เพือ่ ให้มกี ารกากับดูแลกิจการในบริษทั
4. กากับดูแลให้กรรมการผู้จ้ดการประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบตั ติ ามนโยบายและกระบวนการต่ างๆ
เกีย่ วกับกากับดูแลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
5. ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องสาคัญต่างๆ ผลการตรวจสอบ และคาแนะนาเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการ
6. ชีแ้ จงเหตุผลในการให้คาแนะนาของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคาแนะนา
ดังกล่าว
7. ดาเนินการให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
8. จัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของตน และหลักปฏิบัติ
เกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการของบริษทั
9. จัดให้มกี ารประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนปี ละหนึ่งครัง้
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมีดงั นี้
1. กาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กร
2. กากับดูแลและสนับสนุนให้มกี ารดาเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้ าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
3. ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC)
4. พิจารณารายงานผลการบริห ารความเสี่ย งองค์กร และให้ข้อ คิดเห็นในความเสี่ย งที่อ าจจะเกิดขึน้
รวมทัง้ แนวทางการกาหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการ
จัดการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้แก่ RMCC เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนี่อง
5. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ และในกรณีทม่ี ปี ั จจัย หรือ
เหตุการณ์สาคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพือ่ ทราบและพิจารณาโดยเร็วทีส่ ุด
6. จัดให้มกี ารประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าที่ของตนปี ละหนึ่งครัง้
8.4 เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติ
แต่ งตัง้ นำงรุ่งนภำ โอกำศ ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษัทฯ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดย นาง
รุ่งนภา โอกาศ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาหรับเลขานุการบริษทั (CSP) แล้วเมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8.5 ผู้บริ หำร
บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจานวนทัง้ สิน้ 12 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นำมสกุล
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
นางรุ่งนภา โอกาศ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

6.
7.
8.
9.

นายพิชชากร ส่งศรี1
นางสาวปิ ยนันท์ มงคล
นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
นายทศพล จันทร์สุวรรณ2

ตำแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหารอาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายสนับสนุน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผู้อ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการ
บริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด (บริษทั ย่อย)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ – ฝ่ ายขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การทัวไปแผนกเครดิ
่
ตและนิตกิ รรมสัญญา
ผูจ้ ดั การทัวไปแผนกบริ
่
หารจัดการทัวไป
่
ผูจ้ ดั การแผนกขายและการตลาด
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10. นายบรรจง โฮกเส็ง
11. นางสาวสุนทรี หวังดารงเวศ
12. นางสาววอรทัย แสวงเจริญ
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ตำแหน่ ง
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกปฏิบตั กิ าร 1
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกปฏิบตั กิ าร 2
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

หมายเหตุ: 1นายพิชชากร ส่งศรี
ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561
2นายทศพล จันทร์สุวรรณ ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษทั ฯ
2. ดาเนินการหรือบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
3. จัดทานโยบายแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารและขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ฯ
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไป
ตามอานาจดาเนินการทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
5. มีอานาจในการอนุมตั อิ ตั รากาลังคนการจ้างงาน และบรรจุพนักงาน และการแต่งตัง้ โยกย้ายพนักงานตามที่
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงพิจารณากาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตาแหน่ง
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดาเนินงาน
การบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ
7. พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทาสัญญาเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการ
ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในอานาจดาเนินการทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯแล้ว
8. ออกคาสังระเบี
่
ยบประกาศและบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯเป็ นไปตามนโยบายและเพือ่
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯรวมถึงเพือ่ รักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. มีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการทีด่ แี ละ
โปร่งใส และมีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุ มของกรรมการผู้จัดการ หรือ อาจมอบอานาจเพื่อ ให้บุคคลดังกล่า วมีอานาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ซึ่ง
กรรมการผู้จดั การอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร
10. ปฏิบัติห น้ า ที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ ทัง้ นี้ในการดาเนินการเรื่อ งใดที่
กรรมการผูจ้ ดั การหรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการผู้จดั การหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จดั การไม่มอี านาจอนุ มตั ิการ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯและ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ (แล้วแต่
กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไปยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
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กำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิ วงเงิ น
บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดอานาจอนุมตั วิ งเงินสาหรับใช้จ่ายเพือ่ ธุรกรรมตามปกติของบริษทั ฯ และในส่วนธุรกรรม
ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินเกิน
งบลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ

รายจ่ายเกิน
งบประมาณได้รบั อนุมตั ิ

ไม่จากัดวงเงิน
ไม่จากัดวงเงิน
< 10%
< 10%
แต่ไม่เกิน 2.50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2.50 ล้าบาท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
< 0.05 ล้านบาท
< 0.05 ล้านบาท
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

การสังซื
่ อ้ สินค้าเพือ่ ให้
เช่าแบบลีสซิง่ /เช่าซือ้ /
จัดหาสินค้าให้ลูกค้า
ไม่จากัดวงเงิน
< 10.00 ล้านบาท

การสังซื
่ อ้ สินค้า
ทัวไป
่
ไม่จากัดวงเงิน
< 10.00 ล้านบาท

< 5.00 ล้านบาท
-

< 3 ล้านบาท
< 3 ล้านบาท

8.6 กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มคี ุณสมบัตหิ ลากหลายโดย
เป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์มคี ุณธรรมและจริยธรรม ได้รบั ความเชื่อถือเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ มีความ
หลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบัญชีการเงิน การบริหารภาวะอุตสาหกรรม ด้านกลยุทธ์ การ
กากับดูแลกิจการ ด้านกฎหมาย และด้านการจัดการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทาผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหา
บริษัทฯ จะเป็ นผู้พจิ ารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด เสนอวาระ
กรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและนาเสนอ จากนัน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะทาการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ
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องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ นัน้ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัตติ ามกฎหมายกาหนด
2. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือ กตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือ กตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสีย งเท่ ากันเกินจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการทีจ่ ะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษัท ฯ การลาออกมีผลนับแต่ว ั นที่ใบลาออกไปถึง
บริษทั ฯ
5. ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน จากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการ
แทนดัง กล่ า ว จะอยู่ในต าแหน่ งกรรมการได้เ พีย งแค่ว าระที่เ หลือ อยู่ของกรรมการที่ต นแทน มติของคณะกรรมการต้ อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีเ่ หลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุ้ นที่
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุ น รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหรือระเบียบที่เ กี่ยวข้อ ง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมด้าน
อื่นๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ต่อไป ทัง้ นี้ บริษัทฯ มี
นโยบายในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิตบิ ุคคลของบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่ว นร่ว มบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด แย้ง
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ว ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออณุญาตต่อ
ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เ ป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันยื่นขออนุ ญาตต่อสานักงาน ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
7. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
โดยแต่งตัง้ จากกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
คับข้อบัง และ/หรือระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกาหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมดังนี้
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์ เ พีย งพอที่จะสามารถท าหน้ า ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้อ งมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วามรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
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8.7 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
ค่ำตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561

(ไม่รวมโบนัสกรรมการ)
(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ ง

จำนวนครังที
้ ่ เข้ำ
ประชุม/จำนวนกำร
ประชุมรวม

ค่ำตอบแทน
กรรมกำร

คณะกรรมกำร
ชุดย่อย

ค่ำพำหนะ
กรรมกำร

รวม

13/13

1.680,000.00

120,000.00

70,000.00

1,870,000.00

6/6

240,000.00

-

30,000.00

270,000.00

3.พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

13/13

480,000.00

120,000.00

70,000.00

670,000.00

4.นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

13/13

480,000.00

420,000.00

70,000.00

970,000.00

5.นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข

13/13

480,000.00

120,000.00

70,000.00

670,000.00

6.นางสุดา สุวรรณาภิรมย์

11/13

480,000.00

120,000.00

70,000.00

670,000.00

7. นายสมพล เอกธีรจิตต์*

13/13

-

-

-

-

8.นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ ธนรัฐ*

9/13

-

-

-

-

9.นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์*
(กรรมการใหม่แทนนายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร)

7/7

-

-

-

-

ปี 2561

1. นางดวงพร สุจริตานุ วตั
2.นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
(ลาออก 27/6/2561)

รวม
หมายเหตุ

*

**

5,120,000.00

นายสมพล เอกธีรจิตต์ นางสาวสิตาพัช ร์ นิโรจน์ ธนรัฐ และนางสาวปาริฉั ตร เหล่าธีระศิรวิ งศ์ ได้แสดงความประสงค์ ไ ม่ ร ับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการเนื่องจากได้รบั เงินเดือนประจาในฐานะกรรมการผู้จดั การ ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การและ
กรรมการบริหารอาวุโสบริษทั ตามลาดับ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 6/2562 ในวันที่
19 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั เิ ห็นชอบให้เสนอจ่ายโบนัสกรรมการ (ยกเว้นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) เป็ นจานวนเงิน 875,000
บาท จากผลการดาเนินงานปี 2561 โดยเงินโบนัสกรรมการดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2561
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั และบริษัทย่อย รวมจานวน 20.64 ล้านบาท
ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ

ปี
2561

Lease IT
จำนวน
จำนวนเงิ น
ผู้บริ หำร
ค่ำตอบแทน
(รำย)
(บำท)
12
18,980,824

Lease Service Management
จำนวน
จำนวนเงิ น
ผู้บริ หำร
ค่ำตอบแทน
(รำย)
(บำท)
2
1,661,542

รวมจำนวนเงิ น
(บำท)
20,642,366
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9. กำรกำกับดูแลกิ จกำร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็ นกลไกสาคัญในการนาไปสู่การมี
ระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมันและความมั
่
นใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้
ผู้ลงทุ น ผู้มีส่ ว นได้เ สีย และผู้ท่เี กี่ ย วข้อ งทุ กฝ่ าย โดยการมีการกากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็ นเครื่อ งมือ เพื่อ เพิม่ มูลค่า สร้า ง
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษัท ฯ ในระยะยาว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงกาหนดให้มี
นโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด และได้มกี ารกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เพิม่ เติมมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้เพือ่ พัฒนาการกากับดูแลกิจการของบริษทั ให้ดขี น้ึ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ของผู้ถือหุน้ ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน
การทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งกาไรของกิจการและเงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และ
เรื่อ งที่มีผ ลกระทบต่ อ บริษัท ฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือ การแก้ไขข้อ บังคับแล ะหนังสือ บริคณห์ส นธิและ
ข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และสิทธิในการได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมในการรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษทั เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวย
ความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่
และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีต่ ้องตัดสินใจในทีป่ ระชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. บริษัท จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จดั การประชุม สาหรับผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบัน
โดยบริษัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขนั ้ ตอนการลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้
4. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มทีแ่ ละอิสระ
5. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ ือ
หุน้ สามารถตรวจสอบได้
อนึ่ง บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 34
อาคารไอทีโปรเฟสชันแนล
่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2561 จานวน 11 ท่าน
บริษัท ฯได้มอบให้บ ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบีย นของบริษัท เป็ น
ผูด้ าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน
ก่อนการประชุม และได้จดั ให้มกี ารเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัท ที่
www.leaseit.co.th เป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถอื หุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้
ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ส่งคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการ
ประชุมแต่อย่างใด
บริษัทฯ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือ เชิญประชุมผู้ถอื หุน้ และจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุม
ผู้ถือ หุ้น ล่ ว งหน้ า ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการ
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บริษทั ฯ เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นต้น เพือ่ ร่วมชีแ้ จงหรือตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุม
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารชีแ้ จงหลักเกณฑ์และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนเริม่ ประชุม โดยมีทป่ี รึกษา
กฎหมายทาหน้าทีก่ ากับดูแลการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนเพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ ใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ แสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษทั
และวาระการประชุมอย่างเต็มที่
บริษัทฯ ได้ทาการแจ้งมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แยกประเภทคะแนนเสีย งเป็ น “เห็นด้ว ย” “ไม่เ ห็นด้ว ย” และ “งดออกเสีย ง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่า วไปยังตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไปภายหลังจากการประชุม สามัญผูถ้ อื หุ้นเสร็จสิ้น พร้อมทัง้ เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นจานวนร้อยละ 4.4 ของหุน้ ทีอ่ อกแล้วของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561)
หมวดที่ 2 กำรปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ ำเที ยมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทัง้ ผู้
ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นคนไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผู้ ถอื หุน้ ราย
ย่อย โดยได้ดาเนินการต่างๆ ดังนี้
บริษัท ฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุ้นทีต่ นถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มี
สิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องทีเ่ ห็นสมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 และ
เสนอชื่อบุ คคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่า งวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31
ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการดาเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบ
จดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.leaseit.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มผี ู้ถอื หุน้
เสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแต่อย่างใด
บริษัท ฯได้มอบให้บ ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบีย นของบริษัท เป็ น
ผูด้ าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน
ก่อนการประชุม และได้จดั ให้มกี ารเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัท ที่
www.leaseit.co.th เป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถอื หุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิม่ ทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถอื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้จดั เตรียมหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด ซึ่งระบุถึงเอกสาร/หลักฐานทัง้ คาแนะนาขัน้ ตอนในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถอื
หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุน้ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.leaseit.co.th
การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ตามลาดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ จะไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่มกี ารแจ้ง
ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัท ฯได้ อ นุ มัตินโยบายการรายงานการซื้อ -ขายหุ้น /ถือ ครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องซึ่ง
รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับข้อมูล รวมถึงได้กาหนดบทลงโทษเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯหรือนาข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่ว น
ตน ตามนโยบายการป้ องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เกี่ย วกับภาระหน้ า ที่ในการรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ในบริษัท ฯ ของตนเอง คู่ส มรส และบุต รที่ย ังไม่บรรลุนิติภ าวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และ
ผู้บริหารได้มกี ารรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นรายไตรมา
สมาโดยตลอด
นโยบำยกำรรำยงำนกำรซื้อ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริ หำร
1. บทนำ
บริษทั ลีซอิท จากัด (มหาชน)(“บริษทั ฯ”) มุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ตามหลักการ
กากับกิจการที่ดี เพือ่ ให้บรรลุเจตนารมณ์ดงั กล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จดั ทาและนานโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อไป
2. วัตถุประสงค์
นโยบายฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่
(1)
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี ของบริษทั ฯ
(2)
สนั บสนุ นให้กรรมการ ผู้บริห าร และผู้ ส อบบัญ ชี ของบริษัท ฯ ปฏิบัติต ามพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ”) เกี่ย วกับ การซื้อ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานัก งาน ก.ล.ต.”) เกีย่ วกับ การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน
(3)
ดารงไว้ซง่ึ ความเชื่อมันของผู
่
ถ้ อื หุน้ และนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
3. ขอบเขต
(1)
นโยบายฉบับนี้บงั คับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของนโยบายยัง
ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
(2)
นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึง การซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย (ถ้า มี) ที่จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ฯ”)
4. คำนิ ยำม
ข้อความหรือคาใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ให้มคี วามหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ขอ้ ความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็ นอย่างอื่น
(1)
“นโยบาย” หมายถึง นโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี
(2)
“บริษทั ฯ” หมายถึง บริษทั ลีซอิท จากัด (มหาชน)
(3)
“หลักทรัพย์” หมายถึง หุน้ (สามัญและบุรมิ สิทธิ) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญ
แสดงสิท ธิท่จี ะซื้อ หุ้น (Warrants) หรือ ใบแสดงสิท ธิในการซื้อ หุ้นเพิม่ ทุ นที่โอนสิท ธิได้ (Transferable Subscription Rights
(“TSR”)) สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุ พนั ธ์ (เช่น ฟิ วเจอร์ส และ ออปชัน)
่ และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่
สามารถซือ้ ขายได้ในตลาดการเงิน
(4)
“การซือ้ ขาย” หมายถึง การซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์
รวมทัง้ การใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ หรือใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ หรือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(5)
“การชอร์ตเซล” (Short Sale) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ซง่ึ ตนเองไม่มใี นครองครอบ แต่ใช้การยืมมาจากบุคคลอื่นที่
มีหลักทรัพย์นนั ้ อยู่ เช่น โบรกเกอร์
(6)
“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อ การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ ยังไม่ได้ถูกเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ตัวอย่างของข้อมูลภายใน ได้แก่
ก) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
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ค) การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
ง) การเปลีย่ นแปลงในการจัดอันดับหนี้สนิ (Credit Rating)
จ) การเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหลักทรัพย์
ฉ) การเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
ช) แผนธุรกิจทีม่ ผี ลต่อผลประโยชน์ของบริษทั
ซ) การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในแผนการลงทุนหรือโครงการลงทุน
ฌ) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรือการขายกิจการ
ญ) การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั อื่น
ฎ) การซือ้ หรือขายสินทรัพย์ทส่ี าคัญ
ฏ) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ทส่ี าคัญ
ฐ) การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าทีส่ าคัญ
ฑ) ข้อพิพาททางกฎหมายทีส่ าคัญ
ฒ) การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
ณ) การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ด) การเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมหรือการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
(7)
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษทั ฯ
(8)
“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จดั การ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารสีร่ ะดับแรกนับต่อ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ น
ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่าของบริษทั ฯ (ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต.)
(9)
“ผูส้ อบบัญชี” หมายถึง ผูส้ อบบัญชีซง่ึ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ในแต่ละปี
(10) “บุคคลที่บริษัทฯ กาหนด” หมายถึง บุคคลที่มตี าแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ (รวมถึง คู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) ตัวอย่างของบุคคลซึง่ อาจล่วงรูข้ อ้ มูลภายใน
ทัง้ นี้เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กาหนดและแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิม่ หรือลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว
5. หน้ ำที่ และควำมรับผิ ดชอบ
(1)
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่กากับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบุคคลที่
บริษทั ฯกาหนดได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด
(2)
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีห่ ลักในการนานโยบายฉบับนี้ไปปฏิบตั ใิ ช้ รวมทัง้ ติดตามประสิทธิผลตลอดจนชี้แจงตอบข้อ
ซักถามและตีความในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัย
(3)
ผู้บริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบและทาให้มนใจว่
ั ่ าผู้ใต้บงั คับบัญชาของตนได้ต ระหนักถึงความสาคัญและมีความเข้า ใจ
นโยบายฉบับนี้ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด
(4)
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี จะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ สื่อสารนโยบายฉบับนี้ให้คู่
สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะได้รบั ทราบ
6. นโยบำยและแนวทำงปฏิ บตั ิ
6.1 ข้อห้ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี ต้องปฏิบตั ติ ามข้อห้ามในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยการใช้ขอ้ มูลภายใน ซึง่ กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ในการซือ้ หรือขายซึง่
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยหรือหลักทรัพย์ท่ซี อ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใด
ทาการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเป็ นการเอา
เปรียบต่ อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ทย่ี งั มิได้เปิ ดเผยต่อ
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ประชาชนและตนได้ล่วงรูม้ าในตาแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพือ่ ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ้ ่นื
หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผย เพือ่ ให้ผอู้ ่นื กระทาดังกล่าวโดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
6.2 ช่วงเวลาห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์(Blackout Period)
6.2.1 ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ กาหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน
ประจารายไตรมาสและประจาปี และช่วงเวลาอื่นทีบ่ ริษทั ฯจะกาหนดเป็ นครัง้ คราว
6.2.2 ในสถานการณ์พเิ ศษ บุคคลที่บริษัทฯกาหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลาบากทางการเงินอย่างรุ นแรง หรือต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ
ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คาสังศาล
่
โดยต้องจัดทาบันทึกระบุเหตุผลลเสนอขออนุมตั ติ ่อ
(1)
ประธานกรรมการ (กรณีผขู้ ายเป็ นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั )
(2)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผขู้ ายเป็ นประธานกรรมการ)
(3)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จดั การ (กรณีผู้ขายเป็ นบุคคลที่บริษัทฯ กาหนดซึ่งไม่ใช่
กรรมการและเลขานุการบริษทั ) ทัง้ นี้ให้จดั ส่งสาเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษทั ด้วย
6.2.3 เลขานุการบริษทั จะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดทราบเป็ นการล่วงหน้า
6.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์
6.3.1 การรายงานครัง้ แรก
(1)
กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ มีหน้าที่ต้องจัดทารายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตามแบบ 59-1 (เอกสารแนบ 1) ของสานักงาน ก.ล.ต. และ
นาส่งให้สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ หรือวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชน ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(2)
บุคคลทีบ่ ริษทั ฯกาหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีต่ ้องจัดทาแบบ
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ (เอกสารแนบ 2) และนาส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากเลขานุการบริษทั
6.3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
(1)
กรรมการ ผู้บริหารสี่ระดับแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทาแบบรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 (เอกสารแนบ 3) ของสานักงาน ก.ล.ต. และนาส่งให้สานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ท าการนับแต่ วนั ที่มกี ารซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2)
บุคคลที่บริษัทฯกาหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีมหี น้าที่ต้องจัดทาแบบ
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ฯ (เอกสารแนบ 4) และนาส่งให้เลขานุการบริษัท
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
6.3.3 ข้อยกเว้น
การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดทาแบบรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามแบบ 59-2
(1)
การเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
(2)
การใช้สทิ ธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
(3)
การเสนอขายหุ้นหรือ การใช้ส ิท ธิต ามใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจะซื้อ หุ้น หรือ หุ้น กู้แปลงสภาพ
(Warrants) ที่อ อกใหม่ ใ ห้แ ก่ ก รรมการหรือ พนั ก งานของบริษัท ฯ (Employee Stock Option Program
“ESOP”) หรือ ได้รับหลักทรัพย์จากโครงการร่ ว มลงทุ นระหว่า งนายจ้า งและลูก จ้า ง (Employee Joint
Investment Program “EJIP”)
(4)
การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
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(5)
การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็ นประกันการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
6.4 การซือ้ ขายหลักทรัพย์ทไ่ี ม่เข้าข่ายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี้ ไม่บงั คับใช้ในกรณีการเข้าถือหลักทรัพย์ หรือ
รับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ (Tender Offer)
6.5 ข้อจากัดอื่นๆ ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
6.5.1 บริษัทฯ สนับสนุ นให้บุคคลที่บริษัทฯกาหนดลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯในระยะยาว ทัง้ นี้ไม่ควรซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯในระยะสัน้ หรือเพือ่ เก็งกาไรในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
6.5.2 บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดควรหลีกเลีย่ งการทาธุรกรรม ดังต่อ ไปนี้
(1)
การชอร์ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ซึ่งอาจเป็ นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ว่า
ผูข้ ายไม่มคี วามเชื่อมันในบริ
่
ษทั ฯ
(2)
การซื้อขายตราสารอนุ พนั ธ์ (เช่น ฟิ วเจอร์ส และ ออปชัน)
่ ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ซึง่ อาจก่อให้เกิดลักษณะการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในได้
(3)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในบัญชีกยู้ มื เงินเพือ่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์(Margin Account) ซึง่
อาจถูกบริษทั หลักทรัพย์บงั คับขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีทไ่ี ม่สามารถนา
หลักประกัน มาวางเพิม่ ได้
7. บทลงโทษกรณี ฝ่ำฝื นนโยบำย
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดารงต าแหน่ งบริห าร หรือ ผู้ส อบบัญชีผู้ใดฝ่ าฝื น หรือ ไม่ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์การซื้อขาย
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดต้องรับโทษตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
บริษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และจัดให้มกี ารเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ของบริษทั ที่ www.leaseit.co.th
บริษัทฯ มีนโยบายในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมตั จิ ากผู้ถอื หุ้นตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนทารายการ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง นโยบายการกาหนด
ราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผถู้ ือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ มีนโยบายไม่อนุ ญาตให้มรี ายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การ
ให้กยู้ มื เงิน การค้าประกันสินเชื่อ
บริษัท ฯ มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท ฯ ในเครือ ซึ่งได้กระท าอย่า งยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’s length)
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
ก) การดูแลสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าสิทธิ
ดังกล่าวได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสีย อัน
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งาน สร้า งความเชื่อ มัน่ และความมัน่ คงให้แ ก่ บ ริษัท และผู้มีส่ ว นได้เ สีย รวมทัง้ เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ในระยะยาว ดังนี้
1. พนั ก งาน: บริษัท ฯ ให้ความส าคัญ กับการคัดเลือ กบุคลากร ที่เ หมาะสมกับต าแหน่ ง และเน้ นบุคลากรมี
ประสบการณ์ในการทางานตรงกับลักษณะงานของบริษทั ฯ เพือ่ ความเชีย่ วชาญในงานนัน้ ซึง่ บริษทั ฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงาน
เป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่า และเป็ นรากฐานของความสาเร็จ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอด
เส้นทางการทางาน โดยพัฒนาทักษะ เพิม่ พูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และความสามารถของพนักงาน รวมทัง้ มอบโอกาสในการ
สร้า งความก้าวหน้ าในการท างานให้แก่พนักงานทุ กคนโดยเท่ าเทียมกัน ตลอดจนการสร้า งแรงจูงใจในเรื่อ งผลตอบแทนที่
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เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษทั ชัน้ นาโดยทัวไป
่
ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวติ ของพนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
โดยบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ อาทิ
ความสามารถในการทากาไรในแต่ละปี ในรูปแบบของเงินจูงใจ (Incentive) และเงินโบนัส (Bonus) โดยในระยะยาวนัน้ บริษทั ได้
นาเอารูปแบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานตาม Balanced Scorecard โดยอาศัยการกาหนดตัวชี้วดั (KPI) มาใช้เป็ นเครื่องมือเพือ่
ช่วยในการบริหารจัดการกลยุท ธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน ที่จะช่วยให้
องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรโดยบริษทั ฯ ศึกษา
และทบทวนโครงสร้า งองค์ก ร บทบาท หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบของแต่ ล ะต าแหน่ งงาน ประเมิน ผลกา รท างานและ
ความก้าวหน้าในการทางานของพนักงานอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาองค์กรสู่การเป็ นองค์กรทีด่ ี นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้
มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงานได้ออมและสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว
และเพือ่ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของบริษทั มาตัง้ แต่ปี 2558 และได้ครบกาหนดโครงการในเดือนมีนาคม 2561 และ
ในปี 2562 บริษัทได้จดั ให้มโี ครงการ Employee Joint Investmen Program No.2 (EJIP No.2) ขึน้ ในเดือนเมษายน 2561 มี
ระยะเวลาโครงการกาหนด 3 ปี
2. บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษทั ฯได้จดั สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ขนั ้ พืน้ ฐานตามทีก่ ฎหมายกาหนด อาทิ วันเวลาทางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจาปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ
รวมถึง การประกันสังคม กองทุ นเงินทดแทน กองทุ นส ารองเลี้ย งชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์ส ิท ธิประโยชน์ ต่ า งๆ ให้กับ
พนักงานทราบ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มสี วัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด อาทิ การประกันสุขภาพ ซึ่ง
ครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การประกันชีวติ การประกันอุบตั ิเหตุ และการตรวจสุขภาพประจาปี
รวมถึงจัดให้มมี าตรการการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การฉีดวัคซีนป้ องกันโรคระบาด การจัดหาหน้ากากอนามัย
และแอลกอฮอล์เจลสาหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษทั ฯได้จดั ให้มเี งินช่วยเหลือพนักงานในกรณี
ต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวติ ของญาติใกล้ชดิ การประสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เป็ นต้น
จากข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุ การหยุดงาน ในปี 2561 พบว่าสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ หรืออัตราการหยุดงานจากการ
เจ็บป่ วยจากการทางาน เท่ากับ ศูนย์
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็ นสินทรัพย์ทม่ี คี ่าสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรควรเป็ น
การลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว บริษทั ฯได้ดาเนินการในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของ
บุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงานและแบ่งปันความรู้ (Coaching & Knowledge
Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพือ่ ให้บุคลากรสามารถนาความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ซึง่ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยังยื
่ น ทัง้ นี้บริษทั ฯได้จดั ทาโครงการพัฒนาบุคลากร
ทีค่ รอบคลุมในทุกระดับ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรูใ้ ห้แก่กรรมการ โดยบริษทั
มอบหมายให้เลขานุการบริษทั จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สาหรับกรรมการใหม่ เพือ่ ให้กรรมการใหม่ รับทราบ บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ข้อมูลธุรกิจ และแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการของบริษทั ก่อนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจให้กบั กรรมการทุกท่าน เพือ่ เป็ นการช่วยสนับสนุนในการปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้บริษทั ยังมีนโยบายในการเสริมความรูใ้ ห้กรรมการผูบ้ ริหารอย่าง
สม่ าเสมอ สาหรับในปี 2561 นี้ มีกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์ ซึง่ ทางเลขานุการบริษทั ฯ ได้
ดาเนินการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่แล้ว
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รายละเอียดการจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจาปี 2561 มีดงั นี้
การจัดการสัมมนาเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นหมู่พนักงาน ให้มกี ารทางานร่วมกันเป็ นทีม (Team Building)
รวมถึงการปลูกจิตสานึกในระยะยาวให้แก่พนักงานของบริษทั ในเรื่องของการเป็ นผูใ้ ห้ โดยมีรายละเอียดการจัด
กิจกรรมดังนี้
ก. การจัดกิจกรรม Team Building ของพนักงานบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ทีจ่ งั หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์
การฝึกอบรม บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับบริหาร ระดับ
จัดการ และระดับปฏิบตั กิ าร เพือ่ เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และเป็ นการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จดั การฝึกอบรมให้กบั บุคลากรในทุกระดับ ตัง้ แต่คณะกรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
ก. ระดับกรรมการ
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27) จัดโดย สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม คือ
นายสมพล เอกธีรจิตต์
ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ

หลักสูตร ปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ จัดโดย บริษทั ลิซ อิท จากัด (มหาชน) ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
คือ
นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์
ตาแหน่ง กรรมการบริหารอาวุโส
ข. ระดับบริหาร
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27) จัดโดยสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม คือ
นายสมพล เอกธีรจิตต์
ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “การจัดทางบการเงินรวม” จัดโดยบริษทั สานักงานอีวาย
จากัด
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม คือ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หลักสูตร “รับมือเกณฑ์การรับรูร้ ายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สาหรับธุรกิจทัวไป
่ (In-House)”
จัดโดยสมาคมเอ็ม เอ ไอ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม คือ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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หลักสูตร “การทา Financial Projection เพือ่ ประเมินมูลค่าบริษทั ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม คือ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หลักสูตร “PMS for Management” จัดโดยบริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม คือ
นางรุ่งนภา โอกาส
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นายพิชชากร ส่งศรี
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
นางสาวปิ ยนันท์ มงคล
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การทัวไป
่
นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การทัวไป
่
ในปี น้บี ริษทั ฯ ได้จดั ให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่
พนักงานทัง้ ระดับบริหารและระดับพนักงาน ดังนี้
ค. ระดับบริหาร
หลักสูตร Cross Functional Management
หลักสูตร Leader & Leading Change
หลักสูตร Psychology for Management
หลักสูตร Visionary Leadership
หลักสูตร PMS for Management
หลักสูตร Delegation and Follow up
ง. ระดับพนักงาน
หลักสูตร Action Learning Coaches
หลักสูตร Coaching and Mentoring
หลักสูตร Leadership
หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้จดั การอบรมโดยแยกเป็ นการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จานวน 1
หลักสูตร และภายนอกองค์กร (Public Training) จานวน 9 หลักสูตร มีบุคลากรทีไ่ ด้รบั การอบรม จานวน 37 คน
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้ดงั นี้
o กรรมการ 1 คน (คิดเป็ น 12.5%)
o ผูบ้ ริหาร 12 คน (คิดเป็ น 100%)
o พนักงาน 24 คน (คิดเป็ น 40%)
สรุปจานวนชัวโมงการฝึ
่
กอบรมของพนักงานและผูบ้ ริหาร ปี 2561 ดังนี้
ระดับพนักงาน
จานวนชัวโมงฝึ
่
กอบรมเฉลีย่ (ชม. / คน)
กรรมการ
10.0
ผูบ้ ริหาร
13.0
พนักงาน
6.30
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3. คู่ค้า บริษัทฯ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อคู่ค้า ทุกฝ่ าย ตามข้อตกลง
ทางการค้าทีไ่ ด้ตกลงกัน ทัง้ นี้ โดยการกาหนดเงื่อนไขและแนวทางการปฎิบตั ติ งั ้ แต่แรกอย่างชัดเจนและเป็ นธรรม ตลอดจนการ
ให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพือ่ ประโยชน์โดยรวมทัง้ 2 ฝ่ าย
2.1 ลูกค้า: บริษัทฯ กาหนดนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิต่อลูกค้า ทุกรายโดยมีการแจ้งเงื่อนไขให้รบั ทราบ
อย่ า งชัดเจน โดยเงื่อ นไขดังกล่า วเป็ นเงื่อนไขที่เป็ นธรรม นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมุ่งมัน่ ในการให้การบริการลูกค้า และให้
คาแนะนาช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและวิธแี ก้ไขปัญหาให้ลูกค้า โดยไม่เปิ ดเผยความลับ
ของลูกค้า และบริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าไว้อย่างชัดเจน โดยยึดหลักเกณฑ์ดงั นี้คอื
การมีตวั ตนอยู่จริงของลูกค้า
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า และลูกหนี้
ความสามารถในการปฏิบต้ งิ านตามโครงการให้สาเร็จ
โดยมีคณะกรรมการสินเชื่อ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการในการพิจารณาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
2.2 เจ้าหนี้ : บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นระหว่างบริษทั และเจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษทั ฯ
มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และ
ยึดมันในการปฏิ
่
บตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มตี ่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ทัง้ ในเรื่องการชาระคืนเงินต้น ดอกเบีย้
และค่าธรรมเนียม การดารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นต้น และหากเกิดกรณีท่บี ริษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตา ม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษทั ฯจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทัง้ นี้ ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯไม่มี
เหตุผดิ นัดชาระหนี้
4. คู่แข่ง : บริษทั ฯ ดาเนินการโดยสุจริตและการรักษามาตรฐานในการให้บริการ และยึดหลักการไม่กล่าวพาดพิง
คู่แข่ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งขันด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดรี ะหว่างกัน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือว่าคู่แข่งอื่นต่างก็มหี น้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการทางการเงินทีด่ แี ละมีคุณภาพแก่ลูกค้า เช่นเดียวกัน
5. สังคม ชุมชนและสิ ง่ แวดล้อม: คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายให้บริษทั ฯ เน้นการประพฤติปฎิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรมตนโดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม บริษัทฯได้จดั ทากิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบเพือ่ ช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม อาทิ บริษทั ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการบริษทั ฯ คู่คา้ ลูกค้าและเจ้าหนี้ ได้ร่วม
สนับสนุ นสิง่ ปลูกสร้าง สิง่ ของบริจาค และทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ห่างไกล และกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
คณะกรรมการบริษทั ฯได้กาหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้กาหนดแนวปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถดาเนินการได้ภายในบริษทั ฯ อาทิ การประหยัดพลังงานไฟฟ้ า การประหยัดน้า
การรณรงค์การใช้กระดาษ Recycle การคัดแยกขยะ รวมไปถึงการบาบัดน้าทิง้ เบือ้ งต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้า
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยบริษทั
มีนโยบายในการคุม้ ครองและปกป้ องสิง่ แวดล้อม โดยจะดาเนินการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม พัฒนาและใช้
เทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้ดาเนินการเพือ่ ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและควบคุมกิจกรรม
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียทีเ่ กิดขึน้ ภายในบริษทั
ทัง้ นี้รายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หวั ข้อ “ความ
รับผิดชอบต่อสังคม”
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ข) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษทั ฯ สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศใช้ในนานาประเทศ ซึง่ รวมถึงปฏิญญาและอนุสญ
ั ญาต่างๆ ของ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ตลอดจนบุคคลอื่นใดทีก่ ระทาการในนาม
ของบริษทั จะต้องเคารพในศักดิ ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็ นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลทีต่ นได้มกี ารติดต่อด้วยในระหว่างการ
ปฏิบตั งิ าน โดยจะต้องไม่กระทาการใดๆ หรือส่งเสริมให้มกี ารละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ ตามที่บริษทั ได้กาหนดไว้ใน
หลักในการปฏิบตั ิ “จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กร”
บริษัท เคารพและปฏิบัติต ามหลักกฎหมายเรื่อ งสิท ธิมนุ ษ ยชน รวมถึงการป้ อ งกันและหลีกเลี่ย งการละเมิด สิท ธิ
มนุ ษยชนของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ภายใต้บทบัญญัตทิ ่ไี ด้กาหนดไว้ตามกฎหมายไทย โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิเอาไว้
ดังนี้
- แรงงานเด็ก (Child Labor) บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยอายุขนั ้ ต่ าในการจ้างงาน และจะไม่ให้
แรงงานผูเ้ ยาว์ ทางาน ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพและพัฒนาการ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ
- แรงงานบังคับ (Forced Labor) บริษทั จะไม่กระทาหรือสนับสนุนให้มกี ารใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
และจะไม่เรียกเก็บเงินหรือเก็บยึดเอกสารประจาตัวใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่เป็ นการดาเนินการทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย
- การไม่เลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) บริษทั จะเคารพในความแตกต่างและปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เอือ้ ประโยชน์ หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม อันมีสาเหตุมาจากเรื่องเชือ้ ชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์
สีผวิ ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ แนวคิด ทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพ
เกีย่ วกับการสมรส นอกจากนี้จะกาหนดมาตรการป้ องกัน และแก้ปัญหาเกีย่ วกับการล่วงละเมิดทางเพศ
- การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) บริษทั จะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย แรงงาน และตรงตามเวลาทีก่ าหนด และจะไม่หกั ค่าจ้างพนักงาน เว้นแต่เป็ นการดาเนินการ ทีไ่ ม่
ขัดต่อกฎหมาย
- ชัวโมงการท
่
างาน (Working Hours) บริษทั จะกาหนดชัวโมงการท
่
างานปกติไม่เกินกว่าทีก่ ฎหมาย
กาหนดไว้ และจะดูแลให้ชวโมง
ั่
การทางานล่วงเวลาของพนักงานเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
- เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรอง (Freedom of Association and Collective Bargaining)
บริษทั จะเคารพสิทธิพนักงานในการสมาคม หรือ รวมกลุ่มในรูปแบบใดๆทีไ่ ม่ขดั ต่อกฏหมาย รวมถึงการเข้าร่วมในกระบวนการ
เจรจาต่อรองตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และสิง่ อานวยความสะดวก (Occupational Health, Safety,
Environment and Facilities) บริษทั จะดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน คงไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เกิดสภาพแวดล้อม ใน
การทางานทีป่ ลอดภัย ป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและผูท้ ่ี เกีย่ วข้อง รวมทัง้ มุ่งเน้นการดูแลรักษา
ป้ องกัน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เ กิดจากกิจกรรม ของบริษัทและผู้ท่เี กี่ยวข้อ ง โดยปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหม าย
นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้มีห้องน้ าและห้อ งสุขาที่ถู กสุขลักษณะ น้ า ดื่มที่ส ะอาดถู กสุขอนามัย ปั จจัย ในการปฐมพยาบาลที่
เหมาะสม สถานทีร่ บั ประทานอาหารและสถานทีส่ าหรับเก็บรักษา อาหารทีส่ ะอาดถูกหลักสุขาภิบาล อย่างเพียงพอและสะดวก
บริษัท ได้เ ปิ ดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสเกี่ย วกับการกระท าใดๆ ที่ละเมิดสิท ธิมนุ ษ ยชนผ่านช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยในปี 2561 ไม่มปี ระเด็นร้องเรียนเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
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ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชันและการติ
่
ดสินบนทุกรูปแบบและทุกระดับ ไม่ว่า
จะเป็ นธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษทั ได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในปี
่
2558 โดย
จัดท าเป็ น เอกสารแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุ มดูแลเพื่อป้ อ งกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุ จริต
คอร์รปั ชัน่ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทาการในนามของบริษทั กระทาการซึ่งเป็ นการให้
หรือรับของกานัลทีเ่ ป็ นเงิน หรือสิง่ ตอบแทนอื่นใด อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่ งความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็ นสมาชิกเครือข่ายหุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย
(PACT Network) เพือ่ แสดงความมุ่งมันที
่ จ่ ะต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั ให้หน่วยงานซึง่ ไม่มสี ่วนประสานงานกับลูกค้าทาการสอบทานกลับไปยังลูกค้าทุกรายที่เปิ ด
วงเงินใหม่ เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการ
เรียกรับ หรือจ่ายสินบนกับลูกค้า
ในปี 2560 บริษัท ฯ ได้ร่ว มประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ว มปฏิบ้ติของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จริต
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มี
การประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั รวมถึงการนานโยบายการต่อต้าน การทุจริต
และแผนการกากับการปฏิบตั ิงานไปปฏิบตั ิ และจัดให้มคี ู่มอื /แนวทางในการดาเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและ
พนักงาน
จะเปิ ดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบตั ิท่ดี แี ละ แนวทางความสาเร็จในการ
สนับสนุนให้เกิดการทารายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย
จะร่วมมือกับบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ิ
และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ และกระบวนการในการประเมิน
ความเสีย่ งจากการทุจริต คอร์รปั ชัน่
ผูบ้ ริหารของบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมขึน้ เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและลดความเสีย่ งจาก
ลักษณะธุรกิจ ซึง่ การควบคุมภายในดังกล่าว จะทาการควบคุมทัง้ ในด้านการป้ องกัน (Preventive Control) และ การตรวจสอบ
(Detective Control) ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทามิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยใช้
หลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่ในการทางานระหว่างพนักงาน รวมถึงจัดทากระบวนการติดตามประเมินผล
การปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้ผบู้ ริหารสามารถได้รบั รายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่อง
หรือสถานการณ์ทไ่ี ม่ชอบมาพากลได้ทนั ท่วงที รวมทัง้ สามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้ องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการต่ อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยรวมทุ กสิ้นปี และกาหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ย วกับการทุ จริต
คอร์รัปชัน่ เป็ น ประจาทุ กปี และรายงานผลการประเมินความเสี่ย งต่อ คณะกรรมการบริษัท ฯ ทัง้ นี้ กรรมการ ผู้บริห าร และ
พนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ ายงานการพบเห็นการฝ่ าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันดั
่ งกล่าว โดยบริษทั ฯมีมาตรการให้
ความคุ้มครองแก่ผแู้ จ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษัทฯได้จดั ให้มกี ารฝึ กอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญและ
เข้าใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ วิธกี ารประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันด้
่ วย
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ง) นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ์
บริษัท ฯ มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเ กี่ย วกับการไม่ ล่ว งละเมิดทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาหหรือ ลิข สิท ธิ ์
ดังต่อไปนี้
พนักงานของบริษัททุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อ่นื หากพบการ
กระทาทีเ่ ป็ นหรืออาจเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผบู้ งั คับบัญชารับทราบ
ตรวจสอบข้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคคลภายนอก ที่ได้รบั มาหรือจะนามาใช้ภายในบริษัท เพื่อลดโอกาสทีจ่ ะ
เกิดกรณีละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ ่นื
พนักงานมีหน้าทีร่ ายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อพบการกระทาผิดที่เห็นว่าเป็ นการละเมิดสิทธิ อาจนาไปสู่การ
ละเมิดสิทธิ หรือการกระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ในการทางาน พนักงานต้องดูแลรักษางาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธกี าร กระบวนการ และข้อเท็จจริง
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิ ดเผยให้กบั ผูใ้ ด เว้นแต่ได้รบั อนุญาต
จากทางบริษทั
ข้อพึงระวัง
1) การทาซ้า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
2) การใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับ หรือเป็ นสิทธิ ์ของผูอ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ
3) การตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญา
รักษาสิทธิ ์ และคุ้มครองสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษัท โดยไม่มคี วามเข้าใจทีช่ ดั เจนและ
ถูกต้อง
จ) การดาเนินการในกรณีมผี แู้ จ้งเบาะแสและการปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี ่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯที่ www.leaseit.co.th เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผู้
มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยตรงผ่านทางช่องทางดังนี้
1. จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ถึงฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ : IR@leaseit.co.th
2. จดหมายทางไปรษณีย์
: เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
900/17 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
ในกรณีได้รบั ความไม่เป็ นธรรมหรือ ความเดือดร้อนจากการกระทาของบริษัท รวมถึงเรื่องที่อาจทาให้เกิดความ
เสียหายต่ อบริษัท และการร้องเรีย นกรณีท่ถี ูกละเมิดสิท ธิ นอกจากนี้ พนั กงานทุกคนมีห น้าที่ต้อ งรายงานเหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมในทีท่ างานทีไ่ ม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษทั กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และบริษทั ได้จดั ช่องทางสาหรับพนักงานเพือ่ ปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้ จดั การ หากพบ
เห็นหรือสงสัยการกระทาใดๆ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่ าฝืนต่อหลักในการปฏิบตั ิ ซึง่ มีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผูม้ ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษทั
กระบวนกำรดำเนิ นกำรเมื่อได้ รบั ข้ อร้องเรียน : ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทัง้ ที่มาจากผูถ้ อื หุ้น ผูม้ สี ่วนได้
เสีย และพนักงาน จะมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดงั กล่าว เพื่อ
รายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ และดาเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดาเนินการ ทางกฎหมาย
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สาหรับการกระทาความผิดดังกล่าวต่อไป และแจ้งผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้ นี้ขอ้ มูลของผู้แจ้งเบาะแส
(Whistle blower) และรายละเอียดอื่นๆ ทีห่ น่วยงานตรวจสอบภายในได้รบั จะถูกเก็บเป็ นความลับ เพือ่ สร้างความมันใจแก่
่
ผู้แจ้ง
เบาะแส หรือพนักงาน
การมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสีย
การมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นกลไกสาคัญทีท่ าให้บริษทั เข้าใจความต้องการและความคาดหวัง สามารถ
นามาวางแนวทางการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งหรือผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ
ไม่เหมาะสม โดยบริษทั แบ่งผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นดังนี้
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
ผู ้ถือหุ ้น

คณะกรรมการ

พนักงาน

่ สารและช่องทาง
การสือ

ความสนใจและความคาดหว ัง
ผลตอบแทนการลงทุนสูง และเติบโต
อย่างมัน
่ คงยังยืน

สร ้างผลประกอบการทีด
่ ภ
ี ายใต ้การ
่ งทีร่ ด
บริหารความเสีย
ั กุมและรอบคอบ

- การเปิ ดเผยข ้อมูบสารสนเทศผ่านระบบ SET
Portal Straight Through ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และ
รายงานประจาปี
- การเข ้าพบและให ้ข ้อมูลแก่ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน
และบุคคลทั่วไป ทัง้ แบบรายบุคคลและคณะ

ผลการดาเนินงานดีและเติบโตอย่าง
สมา่ เสมอ

เปิ ดเผยข ้อมูลแกผู ้ถือหุ ้นและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านทาง
่ สารอืน
กิจกรรมหรือช่องทางการสือ
่ ๆ
ด ้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
เชิญชวนผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมการประชุม
สามัญประจาปี และร่วมแสดงความ
คิดเห็นในทีป
่ ระชุม

่ งทางการสอบถามข ้อมูลผ่าน
- การจัดให ้มีชอ
เว็บไซต์
- การจัดประชุมคณะกรรมการเป็ นประจาทุก
เดือน (เว ้นแต่มเี หตุขด
ั ข ้อง)
- การให ้ข ้อมูลอย่างเพียงพอครบถ ้วนทันเวลา

่ งด ้วยความรอบคอบ
การบริหารความเสีย

การดาเนินงานเป็ นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็ นธรรม

การดาเนินงานเป็ นไปอย่างโปร่งใสด ้วย
หลักธรรมาภิบาล
การปฏิบัตต
ิ ่อผู ้มีส ่วนได ้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เป็ นธรรม
ผลการดาเนินงานดีและเติบโตอย่าง
สมา่ เสมอ

- การพัฒนาความรู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปฏิบัต ิ
่ สิง่ พิมพ์และ
หน ้าทีก
่ รรมการทัง้ ในรูปแบบสือ
การอบรมสัมมนาต่าง ๆ
- การจัดปฐมนิเทศสาหรับพนักงานในทุกระดับ การจัดค่าตอบแทนและสวัส ดิการทีเ่ ป็ น
ธรรมและเหมาะสมสอดคล ้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ
- การสอบถามความต ้องการของพนักงานและ การวางแผนเส ้นทางอาชีพและ
หัวหน ้างานเพือ
่ จัดเตรียมหลักสูตรการเรียนรู ้ที่ ความก ้าวหน ้าในงาน
เหมาะสมให ้แก่พนักงาน
- จัดเตรียมช่องทางการรับฟั งข ้อคิดเห็นและ
การพัฒนาความรู ้ความสามารถอย่าง
ข ้อเสนอแนะ
ต่อเนือ
่ ง
- การสารวจความพึงพอใจของพนักงาน

การดูแลอาชีวอนามัย ความปลอดภัยใน
ทีท
่ างาน
- การจัดกิจกรรมสร ้างความผูกพันกับพนักงาน การจัดอุปกรณ์อานวยความสะดวกใน
การสร ้างขวัญและกาลังใจให ้พนักงาน เพือ
่ มุง่ การปฏิบัตงิ านอย่างเหมาะสม
สู่การเป็ นนายจ ้างทีด
่ ท
ี ส
ี่ ุด

ลูกค ้า

การตอบสนอง

- การจัดประชุมสามัญและวิส ามัญผู ้ถือหุ ้น

ิ เชือ
่ หลากหลายทีต
การจัดให ้มีผู ้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค ้าเพือ
่
- การมีส น
่ อบโจทย์
อานวยความสะดวกต่อความต ้องการของลูกค ้า ความต ้องการของลูกค ้า
- การเยีย
่ มเยียนพบปะลูกค ้าเพือ
่ เสริมสร ้าง
ความสัมพันธ์เป็ นประจา
ิ เชือ
่
- การให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ส น
อัตราดอกเบีย
้ ค่าธรรมเนียม รวมถึงเงือ
่ นไข
ต่าง ๆ อย่างถูกต ้อง ชัดเจน และครบถ ้วน
่ งทางให ้ลูกค ้าแสดงความคิดเห็น
- การมีชอ
ข ้อเสนอแนะและข ้อร ้องเรียน

- ความสะดวกในการเข ้าถึงบริการ
- การรักษาข ้อมูลความเป็ นส่วนตัวของ
ลูกค ้า

- ความพร ้อมและความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า

การให ้ข ้อมูลอย่างเพียงพอครบถ ้วน
ทันเวลา
การมีส ่วนร่วมในการกากับดูแลกิจการ
การกาหนดนโยบายและวิธป
ี ฏิบัตต
ิ าม
กฏหมายแรงงาน
การกาหนดนโยบายด ้านสิทธิมนุษยชน

การส่งเสริมความก ้าวหน ้าในเส ้นทาง
อาชีพสาหรับพนักงาน
การสารวจการจ่ายผลตอบแทนของ
ตลาดอย่างสมา่ เสมอทุกปี เพือ
่ ให ้
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทเี่ หมาะสม
จัดหลักสูตรฝึ กอบรมทีส
่ อดคล ้องกับ
พนักงานในสายงานและในระดับต่าง ๆ
การสารวจความพึงพอใจของพนักงาน
และประเมินผลงานประจาปี
การปรับปรุงสภาพแวดล ้อมในการทางาน
ให ้ถูกต ้องตามหลักชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทางาน
- การฝึ กอบรมพนักงานเพือ
่ ให ้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปณิธานว่า True
Financial Partner
่ ที่
- การส่งมอบสินค ้าในทีน
่ ค
ี้ อ
ื สินเชือ
ตรงตามความต ้องการของลูกค ้า
- การมุง่ เน ้นส่งเสริมวัฒนธรรม ธรรมาภิ
บาล จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัตงิ านให ้แก่พนักงาน เพือ
่ ส่งมอบ
ื่ ตรงให ้กับลูกค ้า
บริการทีซ
่ อ
่
- การเพิม
่ ช่องทางในการเข ้าถึงสินเชือ
และบริการทางการเงินทีส
่ ะดวก
เหมาะสมกับลูกค ้า

- การสารวจความพึงพอใจของลูกค ้า
คู่ค ้า

่ งทางในการรับฟั ง ข ้อเสนอแนะหรือ
- การมีชอ
ข ้อร ้องเรียน

- จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
- การทาการค ้าอย่างเป็ นธรรม

คู่แข่ง

- การพบปะพูดคุยแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น
และความร่วมมือตามวาระต่างๆ

เจ ้าหนี้

- ปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขอย่างถูกต ้องครบถ ้วน

ชุมชนและสิง่ แวดล ้อม - ร่วมกิจกรรมผ่านโครงการจิตอาสาต่าง ๆ

- ร่วมกิจกรรมสัมมนา เสวนา

- มีกระบวนการทีต
่ รวจสอบได ้

- มีการตรวจสอบและแก ้ไขปั ญหาที่
เกิดขึน
้ อย่างทันท่วงที

การดาเนินธุรกิจและแข่งขันด ้วยความ
- การสร ้างเงือ
่ นไขในการแข่งขันทีเ่ ป็ น
โปร่งใส เป็ นธรรม ปฏิบัตต
ิ ามกรอบการ
ธรรม
แข่งขันทีด
่ แ
ี ละสุจริต
- การจ่ายดอกเบีย
้ และชาระคืนตาม
- การจ่ายดอกเบีย
้ และขาระคืนตรงเวลา
กาหนด
่ สารและการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่าง - มีการสือ
่ สารอย่างต่อเนือ
- การสือ
่ งเพือ
่ ให ้
ต่อเนือ
่ ง
ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้อง ครบถ ้วน
- ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน - การให ้ความรู ้ทางการเงินแก่
ผู ้ประกอบการ ผ่านการประชุม เสวนา
หรือเว็บไซต์ของบริษัท
- ดูแลใส่ใจสิง่ ทีอ
่ าจกระทบต่อ
- สนับสนุนงบประมาณในการทากิจกรรม
สิง่ แวดล ้อมทีเ่ กิดจากกระบวนการทางาน เพือ
่ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ
่ ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพือ
่
สังคมและชุมชนต่าง ๆ
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หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บริษทั ฯ ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ จะทาการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ฯ รวมถึงเอกสาร
ข่าวของบริษัททัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อผู้ถือ หุ้น และสาธารณชนผ่า นช่อ งทางและสื่อ การเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.leaseit.co.th โดยบริษัทฯได้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั อย่าง
สม่ าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯได้จดั ประชุมแถลงข้อมูลผลการดาเนินงานให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน
และผูท้ ส่ี นใจ รวมถึงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีผบู้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงและตอบข้อซักถาม
คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุ มตั ินโยบายการรายงานการซื้อ -ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ท่ปี ระชุ ม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องซึ่ง
รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูล รวมถึงได้กาหนดบทลงโทษเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯหรือนาข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่ว น
ตน ตามนโยบายการป้ องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เกี่ย วกับภาระหน้ า ที่ในการรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ในบริษัท ฯ ของตนเอง คู่ส มรส และบุต รที่ย ังไม่บรรลุนิติภ าวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และ
ผู้บริหารได้มกี ารรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นรายไตรมา
สมาโดยตลอด
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษทั ฯ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและ
ถือ ปฏิบัติอย่ างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่า งระมัดระวัง รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
อย่างมี
เหตุ ผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรัก ษาไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ เพื่อให้ทราบ
ข้อบกพร่องและป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ รวมถึงมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารเพือ่ ทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และ
ระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้
จัดทารายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การรับรอง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็ นผู้พจิ ารณาและอนุ มตั ิการทารายการ
ระหว่างกันทีม่ คี วามสาคัญ ได้แก่ การทารายการระหว่างกันทีม่ มี ูลค่าเกิน 10 ล้านบาท และรายการระหว่างกันทีม่ มี ูลค่าเกินกว่าที่
ได้อนุ มตั งิ บประมาณไว้
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้มกี ารมอบหมายให้หน่ วยงานเฉพาะกิจของบริษทั ฯ
ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของบริษทั ฯ ทีไม่ได้ มปี ฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า ทาหน้าที่ในการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและการ
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รบั ชัน่ ผลจากการดาเนินการแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นดังนี้
1. ประเด็นคาถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ เป็ นคาถามปลายเปิ ด ทางฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ทา
การรวบรวมผลการส ารวจ และนาไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ โดยได้พจิ ารณาปรับโครงสร้างการ
ให้บริการกับลูกค้าใหม่ในปี 2561 ให้มคี วามเชื่อมโยงกันตัง้ แต่ฝ่ายขาย ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฝ่ ายเครดิต ตลอดจน
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
2. ประเด็นคาถามเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุปผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ
หรือจ่ายสินบนกับลูกค้า
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บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในเรี่องการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญได้แก่ กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และตัวชี้วดั ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ ที่เป็ นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า ซึง่ ได้เปิ ดเผยให้แก่นักลงทุน และผูท้ ส่ี นใจในข้อมูลของบริษทั
สาหรับปี 2560 ทางหน่ วยงาน Factoring Chain International (FCI) ได้เปิ ดเผยว่าข้อมูลการรับซื้อลูกหนี้การค้า
ของประเทศไทยดังนี้
จานวนบริษทั ทีใ่ ห้ขอ้ มูล : 6 บริษทั
ปริมาณการให้สนิ เชื่อรวม : 221,000 ล้านบาท (อัตราแลกเปลีย่ น 39.40 บาทต่อ EUR)
อัตราการเติบโตเฉลีย่
: 6%
ซึง่ บริษทั ฯ มีปริมาณการให้สนิ เชื่อรับซือ้ ลูกหนี้การค้ารวมในปี 2560 จานวน 7,264 ล้านบาท หรือคิดเป็ นส่วนแบ่ง
การตลาด 3% โดยประมาณ
นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส : คณะกรรมการบริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมทัง้ กาหนด
มาตรการคุม้ ครองและปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์บริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อ ทาหน้าที่ในการติดต่อและ
ให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อ
ความเป็ นจริง และทัวถึ
่ ง ทัง้ นี้ ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอข้อมูล บริษทั จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่หี มายเลขโทรศัพท์
+66 2686 3229 หรือทางอีเมล์ IR@leaseit.co.th บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงินเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง
นโยบำยว่ำด้วยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน) กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ
ตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ตาม
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพือ่ ให้บริษทั ฯมีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกีย่ วกับการทารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ เป็ นรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสู่ การถ่ายเทผลประโยชน์ ของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยได้ รวมถึงการทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึง่ ต้องตัดสินใจ
โดยไม่มสี ่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องทีต่ ดั สินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็ นประโยชน์ต่อการติ ดตามดูแลให้
การทาหน้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คำนิ ยำม
บริ ษทั ฯ หมายถึง บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย หมายถึง
1. บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด ทีม่ อี านาจในการควบคุมกิจการ
2. บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด ทีบ่ ริษทั ย่อยตามข้อ 1 มีอานาจควบคุมกิจการ
3. บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด ทีอ่ ยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการต่อเป็ นทอดๆ โดยเริม่ จากการอยู่ภายใต้
อานาจควบคุมกิจการของบริษทั ย่อยตามข้อ 2
บริ ษทั ในเครือ หมายถึง บริษทั มหาชนจากัดบริษทั หนึ่งซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนจากัดบริษทั ใด
บริษทั หนึ่งหรือหลายบริษทั ในลักษณะดังต่อไปนี้
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บริษทั หนึ่งมีอานาจควบคุมเกีย่ วกับการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการซึง่ มีอานาจจัดการทัง้ หมดหรือโดยส่วนใหญ่ของ
อีกบริษทั หนึ่ง
บริษทั หนึ่งถือหุน้ ในอีกบริษทั หนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว ในกรณีทบ่ี ริษทั แรกและหรือบริษทั
ในเครือบริษทั เดียว หรือหลายบริษทั หรือบริษทั แรกและหรือในชัน้ ต่อๆไป หรือบริษทั ในเครือในลาดับขัน้ แรกและหรือ
บริษทั เดียว หรือหลายบริษทั ถือหุน้ ของบริษทั ใดมีจานวนรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายแล้วให้
ถือว่า บริษทั นัน้ เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั แรกด้วย ตามกฏกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ .ศ.2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ ศ.2535
ผู้บริ หำร หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสีร่ ะดับแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหาสีร่ ะดับทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
บุคคลที่ มีควำมเกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. บุคคลทีม่ อี านาจควบคุมกิจการบริษทั และในกรณีทบ่ี ุคคลนัน้ เป็ นนิตบิ ุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของ
นิตบิ ุคคล
2. คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลตามข้อ 1
3. นิตบิ ุคคลตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 มีอานาจควบคุมกิจการ
4. บุคคลอื่นทีม่ ลี กั ษณะตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
เมื่อบุคคลใดกระทาการด้วยความเข้าใจหรือตกลงว่า หากบริษทั ทาธุรกรรมทีใ่ ห้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จะได้รบั ประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถอื ว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องสาหรับการทาธุรกรรมนัน้ ตามมาตรา 89/1 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) คานึงถึงประโยชน์ของตน
มากกว่าของลูกค้า (ตามแนวทางการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์)
รำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การทาธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มคี วาม
เกีย่ วข้องตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้ง หมายถึง ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
1. ผูบ้ ริหารของบริษทั
2. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
3. ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
4. บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายกับบุคคลตามข้อ 1 ข้อ 2
หรือข้อ 3 ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น
5. นิตบิ ุคคลใดๆ ทีบ่ ุคคล ตามข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ถือหุน้ หรือมีอานาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญ
อำนำจกำรควบคุมกิ จกำร หมายถึง
1. การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในนิตบิ ุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนั ้น
2. การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของนิตบิ ุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่วา่
เพราะเหตุอ่นื ใด
3. การมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
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2. กฏหมำยที่ เกี่ยวข้อง
นโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสียฉบับนี้ ได้ออกตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่
เกีย่ วข้อง ดังต่อไปนี้
2.1. มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้ การดาเนินกิจการของบริษทั กรรมการและผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความรับผิดชอบ ความระมังระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2.2. มาตรา 89/14 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ
ตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง กรณีเป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2.3. มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้เลขานุการบริษทั จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
ให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
2.4. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 กาหนดให้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมี
ส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
2.5. มาตรา 88 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้าเมื่อมีกรณี
ดังต่อไปนี้
1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทาขึน้ ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี โดยระบุขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับ
ลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สญ
ั ญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานัน้ (ถ้ามี)
2. ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั และบริษทั ในเครือโดยระบุจานวนทัง้ หมดทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี (ถ้ามี)
3. กำรรำยงำน
3.1. กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง กรณี
เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้
- รายงานในครัง้ แรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันทีเ่ กิดรายการการมีส่วนได้เสีย
- รายงานการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชกั ช้าภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลีย่ นแปลงครัง้ ทีเ่ ท่าใดไว้ดว้ ย
3.2. กรรมการและผูบ้ ริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เลขานุการบริษทั ทันที หรือ
ภายในเวลาทีก่ าหนด
3.3. เลขานุ การบริษทั ดาเนินการดังนี้
- จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารรายงานต่อบริษทั
- เปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
4. บทกำหนดโทษ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฏหมาย กาหนดดังนี้
4.1. มาตรา 281/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ความเสียหายหรือทาให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้รบั
ประโยชน์จากการฝ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจานวนค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ี
ได้รบั แต่ทงั ้ นี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาท
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4.2. มาตรา 281/3 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารบริษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 89/14 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาทีย่ งั มิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
4.3. มาตรา 281/5 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้เลขานุการบริษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ก่ี าหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2)
หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
4.4. มาตรา 203 แห่ง พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการบริษทั คนใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 88 หรือ
ปฏิบตั ติ ามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หมวดที่ 5 ควำมรับผิ ดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท ฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่า งคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยบริษัทได้กาหนด
อานาจอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการในเรื่องทีส่ าคัญต่าง ๆ เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น การกาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
การดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ การพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ทีเ่ สนอโดยฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น ซึง่ แสดงรายละเอียดไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อ มูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัว ข้อ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ของประธาน
กรรมการและคณะกรรมการบริษทั
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้ สิ้นจานวน 8 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่เป็ น
ผู้บริหารจานวน 5 ท่าน และยังดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็ นกรรมการที่เ ป็ นผู้หญิงจานวน 4 ท่าน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ พิจารณา
และรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีส ิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทาน
ความน่ าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ได้ และวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นครัง้ แรก อนึ่งบริษทั ฯ ไม่มกี รรมการอิสระท่านใดทีด่ ารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เกิน 9 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นครัง้ แรก และ บริษทั ฯไม่มี
กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษทั (ไม่นับรวมตาแหน่งทีป่ รึกษาในบริษทั จดทะเบียน)
บริษัทมีนโยบายไม่ให้กรรมการผู้จดั การของบริษัท ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น และบริษัทจด
ทะเบียนอื่นมากกว่า 2 บริษทั (ไม่นับรวมบริษทั ในเครือ) และต้องไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ทีท่ าธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่ งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นคนละ
บุคคลกัน เพื่อป้ องกันมิให้บุคคลใดมีอานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทัง้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
ของแต่ละตาแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอานาจดาเนินการของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าหนดอานาจหน้าที่ และ
คัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้าดารงตาแหน่งดังกล่าวโดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตัง้ ของกรรมการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธาน
ในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุ นให้กรรมการ
ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตัง้ คาถามหรือข้อสังเกต ให้คาปรึกษาและให้ขอ้ เสนอแนะต่อผูบ้ ริหาร และสนับสนุ นการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั แต่จะไม่กา้ วก่ายในการบริหารการจัดการกิจการของบริษทั
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยกรรมการที่มีคุ ณ สมบัติ ความรู้ ความเชี่ย วชาญ และประสบการณ์
หลากหลาย ทัง้ ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และกิจการธนาคาร โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ มีคุณสมบัติสูงกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่ าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึง่ แสดงอยู่ภายใต้หวั ข้อ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษทั
อนึ่ง กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภายนอกที่
บริษทั ใช้บริการอยู่ตงั ้ แต่จดั ตัง้ บริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษัทฯ เพื่อให้มหี น้าที่และความรับผิดชอบตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.

บทบาท หน้ าที ่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ิทด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้ให้ความเห็นชอบใน
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดาเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริษทั และ
กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจทีก่ าหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั และมติของคณะกรรมการบริษทั และที่ประชุม ผูถ้ อื หุน้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท และผู้มสี ่วนได้เสียเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้เพื่อสร้างความมันคงและยั
่
งยื
่ นให้แก่บริษัท และเพิม่ มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
โดยคณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุ ทธ์ ทิศทางและนโยบาย
ในการดาเนินงานของบริษทั เป็ นประจาทุกปี เพือ่ ให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยคณะกรรมการต้อง
เข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคานึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็ น
สาคัญ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้จดั ให้มนี โยบาย และแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ประกอบด้วย ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยมีการกาหนดแนวทางการดาเนินการ
ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีหน้าที่พจิ ารณาคัดเลือก ติดตามการดาเนินการตามแผนการสืบทอดตาแหน่ง
และการพิจารณาคัดเลือ กกรรมการผู้จดั การ และกรรมการผู้จัดการมีหน้ า ที่พจิ ารณาคัดเลือ ก ติดตามการดาเนินการตาม
แผนการสืบทอดตาแหน่ง และการพิจารณาคัดเลือกผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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นโยบำยเรื่อง “แผนกำรสืบทอดตำแหน่ ง (Succession Plan)”
1. บทนำ
บริษทั ลีซอิท จากัด (มหาชน)(“บริษทั ฯ”) ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการให้มคี วามยังยื
่ น คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จึงได้จดั ทาและนานโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่ง Succession Plan เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ประเมิน ความพร้ อ มอยู่ เ สมอว่ า องค์ ก รมีก าลัง คนที่มีคุ ณ สมบัติ ( Qualifications) และความสามารถ
(Competencies) มากน้อยเพียงใด
2. เพือ่ สามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจาก
บุคลากร ในองค์กรที่มศี กั ยภาพในตาแหน่ งงานระดับผู้จดั การแผนกขึน้ ไปจนถึงกรรมการผู้จดั การหรือประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคลากรจากภายนอก
3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาแหน่ งงานที่จะเกษียณอายุและการบริหารคนเก่ง หรือตาแหน่ งงานที่เ ป็ นที่
หมายปองของตลาด/คู่แข่ง
4. เพือ่ ลดอัตราสูญเสียบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
5. เพื่อ เป็ นการจูงใจและธารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอด
ตาแหน่งงาน พร้อมได้รบั โอกาสในการพัฒนาและปรับเลื่อนตาแหน่งงานทีส่ ูงขึน้
3. ระเบียบปฏิ บตั ิ และหลักเกณฑ์
3.1 ระเบียบปฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตาแหน่ง (SUCESSION PLAN)
บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งงานบริหารที่
ส าคัญ ของบริษัท ฯให้เ ป็ นไปอย่า งเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อ ให้มนั ่ ใจว่า บริษัท ฯได้ผู้บริห ารที่มีคุณ สมบัติ ทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถเป็ นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และ/
หรือ กรรมการผูจ้ ดั การและวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน ตามระดับพนักงาน ดังนี้
ก) ระดับกรรมการผูจ้ ดั การ หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
ฝ่ ายบริหารเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่งในระดับกรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาและนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จัดให้มกี ารติดตามความคืบหน้าของ
แผนสืบทอดตาแหน่ง ตัง้ แต่การระบุผสู้ บื ทอดตาแหน่ง(แจ้งให้ทราบเป็ นการเฉพาะตัว) การพัฒนา
ศักยภาพ ตลอดจนการประเมินผล
เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดั การว่างลงหรือผูอ้ ยู่ในตาแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
มีห น้ า ที่ในการคัดเลือ กประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริ ห าร/กรรมการผู้จัด การคนใหม่ เพื่อ นาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของกรรมการผูจ้ ดั การ หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นดังนี้
1. การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตาแหน่งผูอ้ านวยการสายงานขึ้นไป
3. มีความเป็ นผูน้ าและมีวสิ ยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกล
4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการองค์กร
5. มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาทีส่ ุขมุ รอบคอบ คานึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร
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ข) ระดับผูบ้ ริหาร ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายถึงระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบริหารเป็ นผู้จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่ งในระดับ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผู้อานวยการฝ่ ายถึงระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูพ้ จิ ารณาและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การ ต้องจัดให้มกี ารติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตาแหน่ง ตัง้ แต่การระบุผสู้ บื
ทอดตาแหน่ง(แจ้งให้ทราบเป็ นการเฉพาะตัว) การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการประเมินผล
เมื่อตาแหน่ งผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายถึงระดับผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การว่างลงหรือผูอ้ ยู่
ในตาแหน่ งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ งได้ กรรมการผุ้จดั การมีหน้าที่ในการคัดเลือ กและ
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารในตาแหน่งทีว่ ่างลงคนใหม่
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของผูบ้ ริหารระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายถึงระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นดังนี้
1. การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตาแหน่งผูจ้ ดั การขึน้ ไป
3. มีความเป็ นผูน้ าและมีวสิ ยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกล
4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมองเห็นประโยชน์แก่องค์กรเป็ นสาคัญ
3.2 แผนการสืบทอดตาแหน่งของบริษทั ฯ มีกระบวนการ ดังนี้
3.2.1 สร้า งแผนการพัฒ นาฝึ กอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่ว งหน้ า
ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตาแหน่งก่อนเวลา
3.2.2 กาหนดคุณ สมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้
ทักษะ บุคลิกภาพและทัศนคติทพ่ี งึ ปรารถนาของพนักงานในตาแหน่งนั น้ ๆและจัดทาแผนพัฒนา
เป็ นรายบุคคล(Individual Development Plan)
3.2.3 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของบุคคลทีจ่ ะเข้ารับตาแหน่งเข้าสืบทอดตาแหน่ ง
(candidate) เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
3.2.4 ระบุผู้ส ืบทอดต าแหน่ ง อย่า งน้ อ ย 2 คน จากการประเมินและวิเ คราะห์ศักยภาพ ผลงานของ
พนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า(แจ้งให้ทราบเป็ นการเฉพาะตัว) เพือ่ เตรียมรับ
มอบและเรียนรูง้ าน
3.2.5 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นผูส้ บื ทอดตาแหน่งว่าจะสามารถมีพฒ
ั นาการและสร้าง
ผลงานตามทีค่ าดหวังได้จริง กรณีไม่เป็ นตามคาดหมายให้ดาเนินการดังนี้
3.2.5.1 ดาเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตาแหน่งใหม่ และพัฒนาผูส้ บื ทอดตาแหน่ ง
สารองแทน (ถ้ามี) หรือ
3.2.5.2 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
3.2.6 เมื่อผูส้ บื ทอดตาแหน่ งมีคุณสมบัตคิ รบตามตาแหน่ งที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบสูงขึน้ และมีตาแหน่ งงาน
ว่างลงหรือมีตาแหน่ งงานใหม่ท่สี ูงขึ้น ให้นาเสนอการปรับเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ งและรักษาการ
(Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษทั ฯ
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นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการทารายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มสี ่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุ มตั ิรายการดังกล่า ว โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ บังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่
สาคัญของบริษทั ฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่ กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน และจะทาการเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดง
รายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
คู่มือจรรยำบรรณสำหรับกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
ก. จรรยำบรรณบริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน) (Lease-IT)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมันที
่ ่จะดาเนินการและยึดถือจรรยาบรรณของบริษทั ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ลูกค้ำ
ให้ลูกค้าได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม โดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ อี ย่างมีคุณภาพ
ให้บริการด้วยความเป็ นธรรม รวมทัง้ ดูแลรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าไว้เป็ นความลับ
2. ผู้ถือหุ้น
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยดาเนินการให้มผี ลประกอบการทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ มีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. พนักงำน
สรรหาและรักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
พนักงานให้มโี อกาส ความก้าวหน้าและความมันคงในอาชี
่
พ
4. พันธมิ ตรและคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ปฏิบตั ติ ่อพันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็ นธรรม และรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า อย่างไม่สุจริตและไม่เป็ นธรรม
5. เจ้ำหนี้ และคู่ค้ำ
ยึดมันในความซื
่
่อสัตย์ต่อการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีใ่ ห้ไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่คา้ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องเงื่อนไขค้า
ประกัน การบริหารเงินทุน รวมถึงการบริหารสภาพคล่อง เพือ่ ให้บริษทั มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมทีจ่ ะชาระหนี้
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข รวมทัง้ หลักเกณฑ์และกฎหมายทีก่ าหนด
6. สังคม
ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และระมัดระวังในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ ในเรื่องที่
กระทบต่อความรูส้ กึ ของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนี้บริษทั จะมุ่งดาเนินการ และให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
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7. สิ่ งแวดล้อม
มุ่งปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ดูแลด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของบริษทั อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ไม่ให้มผี ลกระทบใด ๆ กับชุมชนใกล้เคียง และส่งเสริมพนักงานให้มจี ติ สานึก และความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อม
8. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
มีการควบคุมดูแลและป้ องกันเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันทีไ่ ม่เหมาะสม โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลและอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หน่วยงานต่าง ๆ ทีก่ ากับ
ดูแลบริษทั
9. กำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำร
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนทัวไปอย่
่
างถูกต้อง ครบถ้วนทัวถึ
่ งและทันกาล
รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
10. กำรกำกับดูแลกิ จกำร
ยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะบริษทั จดทะเบียน จะพัฒนางานกากับดูแลกิจการของ
บริษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน เพือ่ ประโยชน์และสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ข. จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั
กรรมการบริษทั จะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านจริยธรรม ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
1. ควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม
- ในการดาเนินกิจการของบริษทั กรรมการจะกระทาการด้วยความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม และมีคุณธรรม
- กรรมการจะไม่เลือกปฏิบตั จิ ากความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้
สมรรถภาพทางร่างกาย
- กรรมการจะไม่ให้คาสัญญา หรือทาข้อผูกพันในเรื่องที่บริษทั ไม่ประสงค์จะดาเนินการ หรือไม่สามารถจะ
ดาเนินการได้
- การดาเนินการใด ๆ ของกรรมการจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาถามในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต
- กรรมการจะยึดมันต่
่ อความจริง และจะไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พดู หรือ
กระทาการอันเป็ นเท็จและจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูด หรือการปฏิบตั ิ
2. กำรดำเนิ นธุรกรรมส่วนตัว
- การดาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ ของกรรมการ จะต้องแยกออกต่างหากจากการดาเนิ นกิจการของ
บริษทั ในฐานะกรรมการบริษทั
- กรรมการจะไม่ใช้ช่อื บริษทั ในการดาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ
- กรรมการจะใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการเฉพาะแต่ทบ่ี ริษทั มีอยู่ซง่ึ เป็ นไปตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั กาหนดไว้เท่านัน้
3. กำรรักษำควำมลับ
- กรรมการจะต้องทาให้เป็ นทีแ่ น่ใจได้ว่าจะไม่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า พนักงาน และการ
ดาเนินงานของบริษทั ทัง้ โดยเจตนา และไม่เจตนาต่อบุคคลทีส่ าม เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษทั
- กรรมการจะไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากการเป็ นกรรมการบริษทั เพือ่ ผลประโยชน์ทางการเงินทัง้ ของส่วนตน และของ
ผูอ้ ่นื
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4. กำรเปิ ดเผยเรื่องผลประโยชน์
- กรรมการจะต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทัง้ เรื่องใด ๆ ทีเ่ ป็ นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรืออาจนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายทีอ่ าจกาหนดให้กรรมการปฏิบตั ใิ นแต่ละ
ครัง้ โดยทันที
- กรรมการจะต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ทีต่ นมีกบั บริษทั ตามนโยบายเรื่องความเป็ นอิสระทีอ่ าจกาหนดให้
กรรมการปฏิบตั ใิ นแต่ละครัง้
- การดาเนินกิจการใด ๆ กับบริษทั ของกรรมการ จะต้องอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึน้
5. กำรยึดถือปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย
- กรรมการจะยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ
6. กำรรับเงิ น ของขวัญ สันทนำกำร และกำรเดิ นทำง
- กรรมการจะต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ ระกอบธุรกิจกับบริษทั
รวมทัง้ ผูท้ ก่ี าลังติดต่อ เพือ่ ดาเนินธุรกิจกับบริษทั
- ในกรณีทม่ี ผี เู้ สนอให้ กรรมการจะต้องไม่รบั ผลประโยชน์ส่วนตนในจานวนทีเ่ กินความเหมาะสม
ค. จรรยำบรรณพนักงำน
1. ขอบเขต
จรรยาบรรณพนักงานนี้ใช้บงั คับกับพนักงานของบริษทั อันได้แก่ พนักงานบริษทั และกิจการอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั มีอานาจ
ควบคุม
2. กำรปฏิ บตั ิ ตำม
- พนักงานทุกคนมีหน้าทีใ่ นการทาความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ และจรรยาบรรณพนักงาน
ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นตามจารีตประเพณี หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่ว่าจะได้กาหนดไว้แล้วใน
ขณะนี้ และหรือทีจ่ ะกาหนดต่อไปในภายภาคหน้าโดยเคร่งครัด
3. กำรประกอบกิ จกำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม
บริษทั ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกกิจกรรมของบริษทั ในการประกอบกิจการงาน
พนักงานต้องยึดมันในหลั
่
กคุณธรรม โดยปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ยุตธิ รรม คิด พูด ทา บนพืน้ ฐานความ
ถูกต้อง เทีย่ งตรง ประพฤติตนให้เหมาะสมตามค่านิยมทีด่ ขี องสังคม
4. กำรรักษำผลประโยชน์ บริ ษทั
- พนักงานพึงปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตามแนวทาง นโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตั ทิ บ่ี ริษทั ได้กาหนดไว้ โดยมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ
- การรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ต้องเกิดจากการกระทาโดยชอบธรรม ไม่กระทาการช่วยเหลือสนับสนุนหรือ
ยอมเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทาให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ตามหลักธรรมา
ภิบาลของการดาเนินธุรกิจ
5. ควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล
- ข้อมูลทุกประเภทของบริษทั ต้องเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นจริงและถูกต้อง
- พนักงานทุกคนจะร่วมมือกันในการจัดทาข้อมูลให้ถูกต้องโดยบันทึกข้อมูล และจัดทารายงานอย่างถูกต้องและทัน
ต่อเหตุการณ์ ข้อมูลทุกประเภทของบริษทั ต้องการความถูกต้อง แม่นยา และความโปร่งใส
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6. กำรรักษำควำมลับของข้อมูล
- พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ทีย่ งั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็ นไปตามกฎหมาย หรือได้รบั
การอนุมตั จิ ากบริษทั
- การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าถือเป็ นเรื่องสาคัญทีพ่ นักงานทุกคนต้องปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด และห้ามมิให้พนักงาน
เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธกี าร หรือสื่อใด ๆ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า
ให้แก่ผอู้ านาจตามกฎหมายหรือตามคาสังศาล
่
7. กำรสื่อสำรและกำรแสดงออกในนำมบริ ษทั
- บริษทั ยึดมันต่
่ อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิ ดเผย การสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรจะต้อง
ถูกต้อง เทีย่ งตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารทีเ่ หมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ห้ามการสื่อสาร การตีพมิ พ์ และประกาศทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ด้วยข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นจริง บิดเบือน ประสงค์
ร้าย รวมถึงข้อมูลทีอ่ าจกระทบชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทัง้ นี้ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารด้วยวาจาหรือลาย
ลักษณ์อกั ษร
8. กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
- ห้ามพนักงานทีร่ ขู้ อ้ มูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซือ้ ขายหุน้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง เปิ ดเผยหรือใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ทงั ้ ของตนเอง และหรือบุคคลอื่นทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
9. กำรคุกคำม
- บริษทั ยึดมันในการสร้
่
างบรรยากาศทีด่ ใี นการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคามใด ๆ หาก
ได้รบั รายงานถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดทีข่ ดั ต่อแนวปฏิบตั ิ และหากเป็ นจริง จะส่งผลต่อการลงโทษทางวินัย
10. กำรพนัน กำรดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่ งเสพติ ด
- ห้ามพนักงานเสพ ครอบครอง ซือ้ ขาย ขนย้าย สิง่ เสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสังของแพทย์
่
)
- ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ เว้นแต่ในงานเลีย้ งสังสรรค์หรือการต้อนรับลูกค้าตาม
ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั และต้องไม่ด่มื จนมึนเมาหรือขาดสติ
- ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ หรือในพืน้ ทีข่ องบริษทั
11. กำรให้และรับของกำนัลและกำรเลี้ยงรับรอง
- พนักงานต้องไม่เรียกร้องหรือแสดงอากัปกิรยิ าทีแ่ สดงเจตนาทัง้ ทางตรงและทางอ้อมว่า ต้องการรับเงินและหรือ
ประโยชน์อ่นื ใดทีอ่ าจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษทั เว้นแต่ได้รบั ทรัพย์สนิ และใน
โอกาสทีเ่ ป็ นพิธกี าร หรือตามธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ ทีด่ งี าม หรือจารีตทางการค้า
12. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญและต้องคานึงอยู่เสมอว่า ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ นเองจะต้องไม่มสี ่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขดั กับผลประโยชน์ของบริษทั และหลีกเลีย่ งความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจมีขน้ึ ทัง้ ทางตรงทางอ้อม
13. กำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันและสิ
่
นบน
- พนักงานมีหน้าทีใ่ นการศึกษา และทาความเข้าใจกับนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันและสิ
่
นบนของบริษทั และปฏิบตั ิ
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
14. ทรัพย์สินของบริ ษทั
- พนักงานทุกคนมีหน้าทีใ่ นการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบริษทั มิให้สูญหาย เสียหาย หรือนาไปใช้ในทางที่
ผิด
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15. กำรป้ องกันกำรฟอกเงิ นและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นให้กบั กำรก่อกำรร้ำย
- พนักงานต้องยึดถือและปฏิบตั ติ ามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินให้กบั การก่อการร้าย
16. กำรทำงำนอื่นหรือกิ จกรรมภำยนอก
- พนักงานต้องไม่เป็ นพนักงานขององค์กรอื่นหรือทากิจกรรมภายนอกอื่น ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ในระหว่างการ
ปฏิบตั หิ น้าที่
17. สิ ทธิ มนุษยชนและกิ จกรรมทำงกำรเมือง
- บริษทั จะยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ริ ่วมกันกับพนักงานทุกคน โดยให้พนักงานเข้าใจในหลักสิทธิ
มนุษยชน เพือ่ นาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการปฏิบตั งิ านและไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- พนักงานจะต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานทีท่ างานหรือในเวลางาน หรือในสถานที่
ใด ๆ ทีอ่ าจทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ นการแสดงความคิดเห็นในฐานะพนักงานบริษทั
ระบบกำรควบคุมภำยใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในสาหรับทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้มกี าร
จัดตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน และกาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด และมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการ
บัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์ส ินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่า งกันอย่า ง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกีย่ วกับระบบการเงิน โดยบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
สายงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ให้ นางสาวพีรภา เปี่ ยมอุดมสุข ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ โดยฝ่ ายบริหาร
จัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้เป็ นประจาทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน ปัจจัยความ
เสี่ยงทัง้ ที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดาเนินงาน วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ และมีการกาหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุ การณ์ท่เี ป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทัง้ มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องติดตามความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างต่ อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ (Evaluation on
the Performance of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล (Director SelfAssessment) เป็ นประจาทุกปี เพือ่ เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ทัง้ คณะโดยรวม ทัง้ นี้ เพื่อช่วยให้ได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานในระหว่างปี ท่ี
ผ่านมา ผลการประเมินเป็ นดังนี้
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั รายบุคคลปี 2561 โดยเฉลีย่ คือ 3.83 คิดเป็ น 96%
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึ่งทาหน้ า ที่แทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนด้วย) รายบุคคลปี 2561 โดยเฉลีย่ คือ 3.90 คิดเป็ น 98%
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%

95%
1.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
93%
2.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
93%
3.การประชุมคณะกรรมการ
96%
4.การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
92%
5.ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
94%
6.การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง แบบรายคณะ ปี 2561
หัวข้อการประเมิน
%

1.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.การประชุมคณะกรรมการ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

94%
93%
95%

คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหารเข้า ร่วม
ประชุม อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้กรรมการได้พจิ ารณาและทบทวนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และบริษัท
รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับการบริหารจัดการ หรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผล
การประชุมให้กรรมการผู้จดั การรับทราบ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทัง้ นี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มกี าร
ประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
ผูจ้ ดั การ (CEO) เป็ นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยได้มกี ารพิจารณาและอนุมตั เิ กณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ประจาปี ของกรรมการผุ้จดั การ (CEO) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ทาการชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินดังกล่าวให้กรรมการ
ผู้จดั การ (CEO) รับทราบ และกาหนดให้ทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป สาหรับผลการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านประจาปี ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) สาหรับปี 2561 เป็ นดังนี้คอื
หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบตั งิ าน
ข้อ 1 ความเป็ นผูน้ า
ข้อ 2 การกาหนดกลยุทธ์
ข้อ 3 การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
ข้อ 4 การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
ข้อ 5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ข้อ 6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
ข้อ 7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
ข้อ 8 การสืบทอดตาแหน่ง
ข้อ 9 ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อ 10 คุณลักษณะส่วนตัว
คะแนนรวมเฉลีย่

คะแนนแฉลีย่ (คะแนนเต็ม 4)
3.67
3.62
3.80
3.83
3.54
3.71
3.51
3.23
3.89
3.76
3.67
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หมวดที่ 2 การพัฒนา CEO
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้คาแนะนาในการพัฒนา CEO ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 2.1 จุดแข็งทีส่ าคัญที่ CEO ควรรักษาไว้มดี งั นี้คอื
ก) มีแนวคิดใหม่ๆในการพัฒ นาการทางานของผู้ใต้บังคับบัญ ชาและจัดคนได้เหมาะกับงาน
ตลอดทัง้ มีแนวคิดในการหาตลาดและป้ องกันความเสีย่ ง
ข) ความเป็ นผูน้ าและการตัดสินใจ
ค) CEO มีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการทางานเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้อย่างชัดเจน
ง) ความรูธ้ ุรกิจขององค์กร ความสามารถในการชีแ้ จงพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่
ข้อ 2.2 ประเด็นที่ CEO ควรได้รบั การพัฒนามากขึน้ ในปี ถดั ไปมีดงั นี้คอื
CEO ควรหาโอกาสในการพัฒนาความรู้ การเปลี่ย นแปลงและแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของโลก
ตลอดจนเทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาองค์ให้เข้มแข็งและลดความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการ
3.

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิม่ เติมตามความจาเป็ น โดยบริษัทจะแจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการทราบล่ว งหน้ าทุ กปี เพื่อ ให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมแต่ ละครัง้ ได้มกี ารกาหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทา
การเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ประธานกรรมการเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุก
ท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของทีป่ ระชุมในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี้บริษัทมี
นโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ต้อ งมีจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้อ งมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด รวมทัง้ ได้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ท่เี กี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จานวนปี ละ 13 ครัง้ (ไม่นับรวมการประชุมคณะกรรมการ
ทีไ่ ม่มคี ณะกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม จานวน 1 ครัง้ ) โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน มีดงั นี้
รำยชื่อกรรมกำร

1.นางดวงพร สุจริตานุวตั
2.นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร*
3.พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
4.นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
5.นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
6.รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
7.นายสมพล เอกธีรจิตต์

ตำแหน่ ง

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

จำนวนครัง้ ที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมรวม
ปี 2561
13/13
6/6
13/13
13/13
13/13
13/13
9/13
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8.นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
9. นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์*

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
ตำแหน่ ง

กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหารอาวุโส

จำนวนครัง้ ที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมรวม
ปี 2561
7/7
13/13

หมายเหตุ : นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีรศิ ริ วิ งศ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 แทน
นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด รวมเป็ นจานวน 5 ท่าน ได้ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือ กผู้ส อบบัญชี ของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ย วโยงกัน
ธุรกรรมของผู้มสี ่วนได้เสีย หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น ซึง่ ได้กล่าวถึง บทบาท หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ
อนึ่งในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจ ารณาและคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั นัน้
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์
ผลการดาเนินงาน ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจการให้สนิ เชื่อ ธุรกิจการเงิน และความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี รวมถึงความเป็ น
อิสระในการดาเนินงานของผู้สอบบัญชีในปี ทผ่ี ่านมา เพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณา
แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้แต่งตัง้ ให้ นางสาว
สมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4499 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3734 หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4951 ซึ่งทุกคนเป็ นผู้สอบบัญชีจาก สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผู้ส อบบัญ ชีของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้ าที่ในการพิจารณาเสนอแต่งตัง้ โยกย้า ย และเลิกจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายในอีกด้วย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึน้ ในทุกไตรมาส หรืออย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยในปี 2561 บริษัทได้จดั
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครัง้ และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร

1.
2.
3.
4.
5.

นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นางดวงพร สุจริตานุวตั
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

ตำแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครัง้ ที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมรวม
ปี 2561
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ได้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณาให้
คาแนะน าเกี่ยวกับค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ เพื่อ พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ ดั การและพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็ นต้น

ส่วนที่ 2 หน้า 78

บริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริษัทฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับ การ
รักษากรรมการและผู้บริหารทีม่ คี ุณภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทีย บเคีย งได้
กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยทีจ่ ะนามาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท
และความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใน
ส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร และจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ ซึง่ จะพิจารณาจาก
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2561 ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น มีม ติอ นุ มัติค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุม มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนกรรมการ
(บาท/เดือน)

ค่าพาหนะมา
ประชุม*
(บาท/เดือน)

140,000.00

5,000.00

40,000.00

5,000.00

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการชุด
ย่อย
(บาท/เดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
35,000.00
กรรมการสรรหา ประธานกรรมการกาหนด
ค่ า ตอบแทน ประธานกรรมการก ากับ ดู แล
กิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
10,000.00
กรรมการก าหนดค่ า ตอบแทน กรรมการ
ก ากั บ ดู แ ลกิจ การ และกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง

ค่าพาหนะมาประชุม*
(บาท/เดือน)
5,000.00

5,000.00

หมายเหตุ: ในวันเดียวกันถ้ามีการประชุมหลายคณะ ให้จ่ายค่าพาหนะได้เพียงครัง้ เดียว

ในการพิจารณาค่า ตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการกาหนดค่า ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การในปี ทผ่ี ่านมา โดยประเมินตามดัชนีช้วี ดั (Key Performance Indications) ที่กาหนดไว้ ซึ่งใน
แต่ ละหมวดจะมีการให้น้ า หนักที่แตกต่ า งกัน นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัท ได้จัดท าโครงการให้ส ิท ธิแก่ผู้บริหารในการซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็ นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มคี วามสอดคล้องกับผลงานของ
บริษทั และผลประโยชน์ทส่ี ร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้
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คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด จานวน 5 ท่าน ได้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณา
สรรหาบุคคลเพือ่ เสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังทาหน้าทีพ่ จิ ารณาและเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ เป็ นตาแหน่งบริหารทีส่ าคัญของบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่าน ทาหน้าทีพ่ ฒ
ั นาและส่งเสริมการปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและเป็ นทีย่ อมรับของผู้ถอื หุ้น นักลงทุน หน่ วยงานกากับดูแล
และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิส ระทัง้ 5 ท่าน ทาหน้าที่ บริหารจัดการความเสี่ย งด้า น
สินเชื่อ ด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้าน
อัต ราแลกเปลี่ย น และด้า นอิท ธิพลในการบริห ารงานของผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ที่มีผ ลต่อการบรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมถึง การบริหารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล
4.

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุ การบริษทั ฯ
เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั ิงานงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรที่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาบริษัทที่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชีพการบัญชี
สาหรับในปี 2561 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝีกอบรมแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้คอื
1. นายสมพล เอกธีรจิตต์
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร การจัดทางบการเงินรวม รับมือเกณฑ์การรับรู้
รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สาหรับธุรกิจทัวไป
่ (In-House) และ การทา Financial Projection เพือ่ ประเมินมูลค่า
บริษทั
5.

การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ฯ นาความลับและ/หรือ ข้อ มูลภายในของ
บริษทั ฯ ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่
ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท ฯ ที่มหี รืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ ทาการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือ
เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่ อนทีข่ อ้ มูลนัน้ จะได้มกี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทา
ดังกล่าวจะกระทาเพือ่ ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือเพือ่ ให้ผอู้ ่นื กระทาดังกล่าวโดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ าฝืนจะ
ถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษทั ฯ
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- บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้ผบู้ ริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริษทั ฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส านั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ ได้กาหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่
สาธารณชนทราบ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ทราบเกีย่ วกับข้อกาหนดข้างต้น
6.

บุคลากร
- จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีพนักงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ไม่รวมผูบ้ ริหาร 12 ท่าน)
ฝ่ ำย

1. ฝ่ ายขายและการตลาด
2. ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
3. ฝ่ ายเครดิตและนิตกิ รรมสัญญา (บริษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จากัด )
4. ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
5. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
6. ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
7. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
-

จำนวนพนักงำน(คน)
15
6
11
24
1
1
1
59

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ยึด มัน่ ในกระบวนการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่ง แวดล้ อ ม โดยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัด เจนให้ผู้บ ริห ารและพนั ก งานยึด ถือ ปฏิบัติ เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
นโยบำยภำพรวม
บริษทั ฯ ได้กาหนดกรอบการดาเนินงาน โดยยึดหลักปรัชญาในการบริหารตามพันธกิจและวิสยั ทัศน์คอื
วิสยั ทัศน์ (Vision)
ร่วมสร้างโอกาสการเติบโตให้กบั ทุกคน Opportunity for All
พันธกิจ (Mission)
เป็ นแหล่งเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) ที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จนนาไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
กันในระดับคู่คา้ (True Financial Partner)
บริษทั ฯ ได้กาหนดทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ การเติบโตทีย่ งยื
ั ่ น ภายใต้ 3 มิตหิ ลัก ดังต่อไปนี้

1.มิ ติเศรษฐกิ จ
ส่งเสริ มกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิ จไทยด้วยกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงิ นทุนของ SMEs
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดยเป็ นแหล่งเงินทุนทางเลือกทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน สาหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มศี กั ยภาพในการเติบโต
ทางธุรกิจ แต่ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่งบางรายอาจจาเป็ นต้องพึง่ พาเงินกู้นอกระบบซึง่ อาจเป็ นอุปสรรคใน
การขยายกิจการและไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีค่ าดหวังไว้
ก.
นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริษัทฯ มีนวัตกรรมทางการเงิน หลากหลายที่ออกแบบมาเพือ่ ให้
SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้า SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุ นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความศักยภาพที่
แท้จริง เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการเติบโตตามศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้อย่างสมบูรณ์
ข.
True Financial Partner บริษัท สนับสนุ นและเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ SMEs ให้มีความรู้ในการ
สโลแกนทีว่ ่า “True Financial Partner”
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2. มิ ติสงั คม :
ทำงด้ำนสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั ทีม่ แี นวโน้มที่จะรุนแรงขึน้ และในปัจจุบนั มีองค์กร หน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรต่าง ๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยไม่ได้หวังผลกาไร ต่างตื่นตัวและหันมาใส่ใจในการดูแลสิง่ แวดล้อมกัน
มากขึน้ ดังนัน้ เพื่อร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาหรือลดผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการกระทาของมนุ ษย์ทงั ้ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม บริษัทจึงมีความมุ่งมันที่จะดาเนินการด้านสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กร
และเพือ่ แสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ่วนได้เสีย ตามแนวทางดังนี้
1. การดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั และ บริษทั ย่อย จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายรวมทัง้ ข้อกาหนดด้าน
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
2. ร่วมสร้างจิตสานึกรักษ์โลก รักษ์สงิ่ แวดล้อมให้กบั พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานทุกคนตระหนึกถึงผลกระทบจากการ
กระทาหรือไม่กระทาสิง่ ต่าง ๆ โดยมีความเชื่อว่าจุดเล็กๆ เมื่อรวมๆกันหลายๆจุด จะเป็ นกลุ่มและพลังทีจ่ ะ
สามารถลดหรือบรรเทาภาวะมลพิษต่าง ๆ ลงได้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ส่งต่อ สิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้กบั ลูกหลานเราต่อไป โดย
จัดให้มกี ารอบรม เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัวกั
่ น
3. มุ่งมันในการใช้
่
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่ามากทีส่ ุด
4. ผูบ้ ริหารทุกระดับจะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ เวลา งบประมาณ เพือ่ ให้ การ
ดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
5. บริษทั มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากร ด้วยการส่งเสริมบรรยากาศและสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ เี พือ่ ให้มี
ความสุขในการทางานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อเป้ าหมายขององค์กร
6. บริษทั ฯ จัดให้มชี ่องทางในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมเพือ่ นาไปแก้ไขให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยแจ้งไปยังหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยังยื
่ น ซึง่ จะทาหน้าทีป่ ระสานงานกับทุกฝ่ าย
เพือ่ ให้เกิดความสาเร็จในการแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อม
โดยบริษทั มีความมุ่งมันทีจ่ ะลดผลกระทบทีเ่ กิดจากสิง่ แวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ
ผลสาเร็จจากการดาเนินการ รวมทัง้ เผยแพร่ในรายงานประจาปี ดังนี้
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า
- คัดแยกประเภทของขยะก่อนทิง้ และเก็บบันทึกปริมาณขยะทีน่ ามา recycle ได้ และ รายได้จากการจาหน่ายขยะ
ในปี 2561 บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั ในกลุ่มได้จดั กิจกรรมรณรงค์การลดการใช้ไฟฟ้ า และ ลดการใช้น้าประปา

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ตามแนวทางปฏิบตั ขิ องกระบวนการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานในการยึดถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
ก. กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษัทฯ มุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ ได้มกี ารกาหนดไว้เ ป็ น
นโยบายของบริษทั ซึง่ บรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษทั ทุกคนต้อง
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ทาธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ไม่ตกลง/รับสินบน
จากบุคคลอื่น หรือหน่ วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มกี ารตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั โดยทีผ่ ่านมาไม่เคยมีการรายงานหรือ
การร้องเรียนเกีย่ วกับการติดสินบนและการคอร์รปั ชัน่
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็ นสมาชิกเครือข่ายหุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย (Partnership Against
Corruption for Thailand - PACT Network) เพือ่ แสดงความมุ่งมันที
่ จ่ ะต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
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ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี น่วยงานซึง่ ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับลูกค้าทาการสอบทานกลับไปยังลูกค้าทุกรายที่เปิ ด
วงเงินใหม่ เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่ าว ไม่พบการทุจริตการ
เรียกรับ หรือจ่ายสินบนกับลูกค้า
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เ ป็ นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นการทุ จ ริต
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ข. กำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือ ก
ปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด โดยไม่เน้น
เฉพาะการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพียงลาพัง แต่เน้นความรับผิดชอบและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังเน้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน การมีสทิ ธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางด้านความคิดซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของบริษทั ฯ
รวมไปถึงให้ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กาหนดปรัชญาในการดาเนิน
ธุรกิจ และบทบาทของบริษทั ฯ ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียต่าง ๆ เช่น ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร เป็ น
ต้น ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
ค. กำรดำเนิ นงำนด้ำนชุมชมและสังคม
บริษทั ฯ ได้ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งกับโครงการ “สานพลัง.... พลิกชีวติ ผูป้ ่ วยมะเร็ง 13,000 ราย” ร่วมกับสมาคมบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับบริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด เพื่อช่วยให้ ผู้ป่วยมะเร็ง มี
ความรู้ความเข้าใจใน การรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง เพื่อเป็ นการเพิม่ อัตราการรอดชีวติ และคุณภาพชีวติ ที่ดใี ห้กบั ผูป้ ่ วย
มะเร็งในประเทศไทย

ในปี 2561 ร่ว มเป็ นส่ว นหนึ่ งในการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กบั น้ องๆ และร่ว มสนับสนุ นงานแข่งขันวาดภาพ
โครงการ “การ์ดนี้ เ พื่อน้ องครัง้ ที่ 16 ในหัว ข้อ เสน่ ห์เ มือ งไทย” จัดโดยมูลนิธิส ร้างเสริมไทย เพื่อ เปิ ดโอกาสให้น้องๆ จาก
โรงเรียนต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมได้แสดงความสามารถการวาดภาพระบายสี เพือ่ นาไปจัดทาเป็ นการ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลปี ใหม่ คิ ด
เป็ นจานวนจิตอาสา 72 ชัวโมง
่
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นอกจากนี้ บริษทั ได้ร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “"เครื่องมือทางการเงินสาหรับ SMEs" จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การ ร่วมเป็ นผูใ้ ห้ความรูแ้ ละแชร์ประสบการณ์การเข้าถึงเงินทุนในยุค 4.0
ให้กบั SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

เนื่องจากบริษทั เป็ นองค์กรทีท่ าธุรกิจด้านการเงิน ดังนัน้ นับได้ว่าบริษทั เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผปู้ ระกอบการได้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากเงินทุนภาคธนาคาร รวมไปถึงช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กบั SMEs โดยปริมาณการปล่อย
สินเชื่อในปี 2561 รวมเป็ นจานวน 10,980.26 ล้านบาท หากคิดเป็ นสัดส่วนของการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ บริษัทได้มสี ่วน
ช่วยให้ SMEs ประหยัดต้นทุนไปได้ 1.5 - 3.0% เมื่อคานวณจากปริมาณการปล่อยสินเชื่อเป็ นเงินประมาณ 164 – 329 ล้านบาท
กำรดำเนิ นงำนด้ ำนภำษี บริษัทได้กาหนดให้พนักงานจะต้องยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
ด้านภาษีอนั จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ดังนี้
• โครงสร้า งภาษี บริษัท หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็ นแยวทางที่ไม่ถูกต้องหรือ สร้างความ
ซับซ้อนเพือ่ ประโยชน์ทางภาษีในเบือ้ งต้นและหลีกเลีย่ งภาษี
• ระบบภาษีเพื่อความยังยื
่ นขององค์กร บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็ นบริษัทที่มสี ถานะทาง
การเงินทีด่ เี ยีย่ ม และมีระบบภาษีทเ่ี พิม่ คุณค่าให้แก้ผถู้ อื หุน้ อย่างยังยื
่ น
• สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) บริษทั ฯ มุ่งใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็ม
ประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยังยื
่ นและเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของ
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ระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา ค่าเผื่อ
สิน ทรัพย์ใ นอัต ราเร่ง (accelerated asset allowances) หรือ สิท ธิประโยชน์ อ่นื ๆ ซึ่งทัง้ หมดนี้อ ยู่ภ ายใต้นโยบายภาษีของ
ประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น และใช้กบั ธุรกิจที่มคี ุณสมบัตรตรงตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจของบริษทั แต่จะพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านัน้
ค. กำรปฏิ บตั ิ ต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บุคลากรของบริษทั ทุกคนล้วนเป็ นส่วนสาคัญทีส่ ุดในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯต้องให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทั มีความสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อ ใจกัน ไม่แบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย ปฏิบตั ิ
ต่ อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ บริษัทให้ความคุ้มครองป้ องกันบุคลากรจากภัยคุกคามด้านความ
มัน่ คงปลอดภัย ทัง้ จากภายในและภายนอก โดยต้อ งสร้า งสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ดีและปลอดภัย จ่า ยค่า จ้า ง และ
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม มีสวัสดิการทีด่ ใี ห้กบั พนักงาน เปิ ดโอกาสให้พนักงานเติบโตภายใต้ระบบการพิจารณาอย่างเป็ นธรรม ใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนัน้ จะดาเนินการอย่างรับผิดชอบภายใต้กรอบนโยบาย รวมทัง้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเคร่งครัด จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุ นการทางาน
เพื่อ ตอบแทนบุคลากรของบริษัท ที่ปฏิบัติงานอย่า งสุดความสามารถ ด้ว ยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือ รือ ร้น มีสติ
มีเหตุผลอยู่บนฐานความรูไ้ ม่ใช้อารมณ์และใฝ่ เรียน
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
1. บริษทั ปฏิบตั ติ ่อบุคลากรของบริษทั ทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิน่ กาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ ผิว
ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือ สถานะอื่นใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
2. บริษทั ให้โอกาสบุคลากรของบริษทั ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มทีโ่ ดยจัดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสร้างแรง
กระตุ้นในการทางานทัง้ ในรูปของเงินเดือน โบนัส Incentive และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทีเ่ หมาะสมตามระเบียบ
ของบริษทั
3. บุคลากรของบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นความรับผิดชอบของตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจติ สานึกทีด่ ี ซื่อสัตย์
สุจริต เทีย่ งธรรม ยึดมันในคุ
่ ณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ในปี 2561 มีผบู้ ริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทัง้ หมด 37 คน และมีจานวน 27 คนทีไ่ ด้รบั การเลื่อนตาแหน่ง
ประจาปี
ง. ทำงด้ำนสุขภำวะและควำมปลอดภัยในสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
ส่วนหนึ่งของการสร้างรอยยิม้ ให้เกิดขึน้ กับพนักงานผูซ้ ่งึ เปรียบเสมือนครอบครัว คือการจัดให้มสี ภาพแวดล้อมใน
การทางานทีด่ สี ่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน และยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานโดยยึดมันการด
่
าเนินการตามกฎหมายเป็ นพืน้ ฐาน ต่อยอดด้วยการพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความมุ่งหวังด้านปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน และลูกค้า รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องกับกิจกรรมหรือพืน้ ทีด่ าเนินการของบริษทั เนื่องจากไม่
มีสงิ่ ใดทีม่ คี ่าจะมาทดแทนหรือชดเชยความสูญเสียทีไ่ ม่พงึ ประสงค์เหล่านี้ได้
ในปี 2561 ไม่มขี อ้ มูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวติ หรือเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อ มการท างาน อัต ราการขาดงาน (Absentee Rate: AR) ของพนักงานในปี 2561 เป็ น ศูนย์ แสดงให้เ ห็นถึง
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางานของบริษทั อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี และ บริษทั ได้ส่งเสิรมให้พนักงานให้ความร่วมมือใน
การฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับอาคารสานักงานเป็ นประจาทุกปี โดยในปี 2561 จัดขึน้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ส่วนที่ 2 หน้า 86

บริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

จ. กำรประกอบกิ จกำรด้วยควำมเป็ นธรรมและรับผิ ดชอบต่อคู่ค้ำ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดเี พื่อ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ลูกค้าต้องได้รบั ข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณ ฑ์
ความเสี่ยงของเงื่อนไข ผลตอบแทน อย่า งถูกต้อ งและเหมาะสม มีความจริงใจต่อ การจัดการข้อร้อ งเรียนของลู กค้า รวมทัง้
พยายามทีจ่ ะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการบริการ
พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า เป็ นบุคคลภายนอกทีบ่ ริษทั ต้องแข่งขันตามวิถที ุนนิยมเสรีในการทาธุรกิจ การ
แข่งขันต้องดาเนินไปอย่างเป็ นธรรม ไม่บดิ เบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วธิ อี ่นื ใดทีไ่ ม่ถูกต้องและไม่เป็ นไปตามครรลองของการ
แข่งขันที่ดี รักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า
อย่างไม่สุจริตและไม่เป็ นธรรม
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
- บริษทั จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่ใส่รา้ ยป้ ายสี โจมตีคู่แข่งขันโดยปราศจากข้อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล
- บุคลากรของบริษทั จะต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิ ดเผยหรือละเลยให้
ความลับของบริษทั ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
ฉ. กำรละเมิ ด (Breaches)
บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิ การละเมิดจรรยาบรรณและ
นโยบายการปฏิบัติต ามกฏหมายขององค์ก รในทุ กกรณี จะได้รับการบัน ทึก และรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่งจะตรวจสอบรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ ซึ่งส่ งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดย
บริษัท จะท าการเปิ ดเผยข้อมูลจานวนและกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ จริย ธรรม การต่ อ ต้านการทุจริต การให้/ รับสินบนสู่
สาธารณะ นอกจากนี้ บริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีทเ่ี กิดการละเมิดทีส่ ่งผลกระทบสาคัญ
ต่อบริษทั
ในปี 2561 ไม่พบกรณีการละเมิดใด ๆ
ช. กำรบริ หำรจัดกำรห่วงโซ่อปุ ทำน
นอกจากบริษทั ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานของบริษัทแล้ว บริษทั ยังให้ความสาคัญต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และ
การดาเนินงานของบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม บริษทั ติดตามการปฏิบตั งิ านของคู่คา้ บางรายจากการติดตามข่าว หากพบว่ามี
เรื่องทีเ่ กีย่ วกับการละเมิดต่าง ๆ บริษทั จะกลับมาทบทวนกับคู่คา้ รายนัน้
คู่ค้าคนสาคัญของบริษทั แบ่งเป็ น 2 ฝ่ ายคือ ลูกค้า และ เจ้าหนี้ โดยลูกค้า ทุกรายเป็ นลูกค้าที่มคี วามสาคัญต่อบริษทั
โดยเฉพาะลูกค้าทีม่ กี ารใช้วงเงินสินเชื่อกับบริษทั อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเกิดความเสีย่ งขึน้ จากลูกค้าในการส่งมอบงานให้กบั
ลูกหนี้ไม่ได้ บริษัทได้กาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการติดตามผลการใช้วงเงินผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด, เจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
ปฏิบตั กิ ารอยู่อย่างสม่าเสมอ
ในส่วนของเจ้าหนี้บริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อปฏิบตั ทิ ม่ี ตี ่อกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม
บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ทุกรายด้วยความเป็ นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพออย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชันและยึ
่
ดถือ ปฏิบตั ิอย่า งเคร่งครัด และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่
ก
รูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ นี้ การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอาจส่
่
งผลให้คู่ค้า หรือ
ผูร้ บั เหมาถูกดาเนินการทางกฎหมาย
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3. มิ ติสิ่งแวดล้อม :
กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม
บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ยึด มัน่ ในกระบวนการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่ง แวดล้ อ ม โดยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัด เจนให้ผู้บ ริห ารและพนั ก งานยึด ถือ ปฏิบัติ เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมสามารถดาเนินการและพัฒนาได้อย่างยังยื
่ น
และยังส่งผลให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม ผู้บริหารระดับสูงของบริษทั ได้กาหนดเป็ นนโยบายในการมุ่งมันที
่ ่จะจัดกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR) นี้ ให้มคี วามต่อเนื่องและมีความเชื่อมโยงร้อยประสานกันจึงได้กาหนดเป็ น
หลักการดังนี้
o ต้องทาอย่างต่อเนื่อง
o ต้องเชื่อมโยงโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ให้สอดประสานกัน
o ต้องให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือ่ สร้างจิตสานึกร่วม
o ต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น การมีส่วนร่วมของบริษทั คู่คา้
สาหรับในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน โดย
มุ่งเน้นทีก่ ารดาเนินการอย่างง่ายๆ เริม่ ต้นภายในองค์กร จึงได้ทาการปลูกจิตสานึกให้กบั พนักงานของบริษทั ฯ เกิดความ
ตระหนักถึงสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ รวมถึงการฝึกอบรมทาความเข้าใจแนวทางการรักษาสิง่ แวดล้อมจากการเริม่ ต้นจากจุดเล็กๆ
ภายในบริษทั ฯ และมุ่งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง และร่วมพัฒนาสิง่ แวดล้อมในบริเวณของตนอย่างต่ อเนื่องและยังยื
่ น
ดังต่อไปนี้
1) การรักษาทรัพยากรป่ าไม้ : ด้วยการประหยัดกระดาษ สนับสนุนการใช้กระดาษ Recycle
2) การลดการใช้ไฟฟ้ า
: ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีเ่ ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม
3) การอนุรกั ษ์น้า
: ส่งเสริมการใช้น้าอย่างประหยัด
4) การลดขยะ
: ส่งเสริมให้มรี ะบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
ลดการใช้สนิ ค้าทีท่ าลายสิง่ แวดล้อม
แนวทำงกำรบริ หำรจัดกำร
บริษทั ได้มกี ารกาหนดนโยบายการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและพลังงาน เพือ่ ให้ลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินงานของบริษทั ลง โดยมีแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
- ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรในองค์กร
- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการใช้พลังงานขององค์กร
- กาหนดให้สมาชิกในทีมกลยุทธ์เป็ นคณะทางานด้านการอนุรกั ษ์พลังงานโดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินงานจัด
การพลังงาน ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานภายในอาคารเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ให้บรรลุตามเป้ าหมายของบริษัท
- กาหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้า การบริหารจัดการขยะและของเสียเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ โดยจะต้องให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน
- ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในมาตรการการบริหารอนุรกั ษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้า การ
บริหารจัดการขยะและของเสีย โดยในปี ท่ี 2561มีการรณรงค์ให้ลดการใช้น้า และ ปิ ดไฟฟ้ าเมื่อไม่ได้ใช้
- กาหนดให้มเี ป้ าหมายในการลดการใช้พลังงาน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็ นตัวชีว้ ดั หนึ่งของบริษทั
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ผลกำรดำเนิ นกำร
-

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าในบริษทั คิดเป็ น 6.84% เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2560 และเมื่อเปรียบเทีบบกับปี 2561 ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้ าคิดเป็ น 6.68% ของรายได้ในปี 2561 ซึง่ แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้ ามีสดั ส่วนทีล่ ดลง

-

ปริมาณการใช้กระดาษในปี 2560 คิดเป็ น 2.78% เมื่อเทียบกับรายได้ และในปี 2561 ปริมาณการใช้กระดาษคิดเป็ น
2.33% ของรายได้ปี ซึง่ แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้กระดาษมีสดั ส่วนทีล่ ดลง

บริษทั ในฐานะทีเ่ ป็ น Non-Bank ทีท่ าธุรกิจด้านการให้สนิ เชื่อ มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะต่าง ๆ
ทีเ่ กิดจากพฤติกรรมของมนุษย์และพร้อมที่จะเป็ นกลไกทางการเงินกลไกหนึ่ง เพือ่ สนับสนุนทางการเงินเพือ่ ร่วมกันส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนและการอนุ รกั ษ์พลังงานให้กบั ผู้ประกอบการ ทัง้ นี้ เพือ่ ดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยในปี 2561 บริษัทได้มกี ารปล่อยสินเชื่อให้กบั ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังแสงอาทิตย์ ในการลดการใช้
พลังงาน ดังนี้
- ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ ปริมาณสินเชื่อทีส่ นับสนุน จานวน 37. 42ล้านบาท
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อควำมยังยื
่ นขององค์กร
บริษทั ให้ความสาคัญต่อการทีส่ มาชิกในองค์กรนาเสนอ เสนอแนะ ร่วมกันดาเนินการในการพัฒนาจัดหานวัตกรรมใน
การทางานใหม่ ๆ เพือ่ ให้องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการเปลีย่ นแปลงของยุคปัจจุบนั ผ่านทางทีป่ ระชุมกลยุทธ์ซ่งึ
จะประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างวัฒนธรรมของการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยบริษัทมีการแบ่งออกเป็ นทีมย่อย ๆ ซึ่งใน
แต่ ละทีมจะประกอบไปด้วยฟั งก์ชนงานต่
ั่
างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนบริษทั ย่อย ๆ ที่ดาเนินธุรกิจโดยมีเป้ าหมายในการทาธุรกิจเป็ น
ของตนเอง อย่างไรก็ตามบริษทั ก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องการควบคุมและการบริหารความเสีย่ ง โดยจะมีฟังก์ชนงานที
ั่
จ่ ะทาหน้าที่ใน
การดูแลควบคุมให้การดาเนินการเป็ นไปตามแนวนโยบายของบริษทั
บริษทั มุ่งเน้นการประชุมให้เป็ นการประชุมทีร่ กั ษ์โลก โดยจะลดปริมาณการใช้กระดาษลง และบริษทั มีเป้ าหมายในการ
ดาเนินการประชุมโดยเป็ นการจัดการประชุมแบบ Paper Less
ผลที่ได้จากการดาเนินการดังกล่าว จะสะท้อนออกมาในรูปของผลประกอบการที่สูงขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้า มี
ระดับสูงขึน้ ค่าใช้จ่ายด้านการซือ้ กระดาษลดลง รวมไปถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

ส่วนที่ 2 หน้า 89

บริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึง่
ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรรมการบริหารความเสีย่ งร่วมด้วย จานวน 5 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยทาการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures)
บริษัทมีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ และจัดทางบประมาณเพื่อใช้ในการวัดผลการดาเนินงานของ
บริษทั โดยงบประมาณดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ ทางบริษทั ได้ตงั ้ เป้ าหมายให้เหมาะสม
และเป็ นไปอย่างมีเหตุผลตามภาวะเศรษฐกิจ ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบแต่ละส่วนงานของบริษทั ได้มกี ารทบทวนเป็ นระยะๆ ในเรื่อง
โครงสร้างบริษัท ให้เป็ นไปตามลักษณะงานและความรับผิดชอบ ซึ่งมีการกาหนดสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เพื่อ ให้ทุก
หน่ วยงานสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการกาหนดนโยบายและอานาจการอนุมตั หิ รือการดาเนินการใน
เรื่อ งต่ า งๆ ตามลาดับขัน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Level of Authorization) อีกทัง้ มีคู่มือ ปฏิบัติงาน (Work flow) หรือ ระเบียบ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่ วยงาน โดยผ่ ายตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบและให้ความเห็นเป็ นระยะ นอกจากนี้บริษัท ยังมี
นโยบายและแผนการปฏิบตั งิ านด้วยความเป็ นธรรมต่อลูกค้าทุกรายเพือ่ ประโยชน์ สูงสุดและเพือ่ เพือ่ รักษาฐานลูกค้าในระยะยาว
2. การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Measures)
บริษัทมีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ทอ่ี าจจะทาให้ปัจจัยความเสี่ยงนัน้ เกิดขึน้ พร้อมทัง้ ติดตามเหตุการณ์ทเ่ี ป็ น
สาเหตุของปั จจัยความเสีย่ ง พร้อมทัง้ หาแนวทางป้ องกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยพนักงานทุกคนทราบบทบาท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนรวมทัง้ ความเสีย่ งและมาตรการควบคุมทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ ซึง่ มาตรการถูกถ่ายทอดผ่าน
ทางขัน้ ตอนการทางาน ฝึกอบรมและนโยบายบริษทั
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
บริษทั กาหนดขอบเขตอานาจการอนุมตั ไิ ว้อย่างชัดเจน และมีคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Work Flow) และรายละเอียด
งานของพนักงานในแต่ละส่วนงานและตาแหน่งงาน (Job Description) อย่างชัดเจน สาหรับนโยบายรายการระหว่างกันบริษัท
ได้ ป ฏิบัติ ต ามหลัก การที่ข ออนุ มัติไ ว้กับ คณะกรรมการบริษัท ฯ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาความเหมาะสมของรายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้มสี ่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมออกเสียงในเรื่องดังกล่าว โดยทางคณะกรรมการจะคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็ นสาคัญ และพิจารณาเสมือนหนึ่งว่าเป็ นรายการทีก่ ระทากับบุคคลภายนอก
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measures)
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศทีม่ คี ุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
รวมไปถึงระบบการสื่อสารข้อมูลไปยังผูท้ เ่ี กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญชีท่รี บั รองทัวไปเหมาะสม
่
กับธุรกิจ ซึง่ มีการรับรองไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล การป้ องการการสูญหาย การเรียกคืนข้อมูล
มีการควบคุมการล่วงละเมิดลิขสิทธิ ์ การทาซ้า ดัดแปลง แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาข้อมูล
ที่เ ป็ น ความลับ ทัง้ ของบริษัท และลู กค้า เพื่อ ให้บริษัท สามารถจัดการระบบสารสนเทศและข้อ มูลภายในองค์ก รได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ มีการติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน เพือ่ รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
บริษัทมีการติดตามผลโดยมีการจัดการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ เหตุผล และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันฝ่ ายบริหารมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เพือ่ ประมวลผลสถานการณ์ต่างๆ
เพือ่ กาหนดแนวทางการแก้ไขทันเวลา
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท ฯมีระบบการควบคุมภายในเรื่อ งการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็น
ว่าบริษทั ฯ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน
11.1 ข้อสังเกตของฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆโดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้
บริษทั ฯ แก้ไขปรับปรุงเพือ่ เพิม่ การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบตั งิ านทุกๆ ระบบงาน ซึง่ จะเป็ นการ
พัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทาให้บริษทั ฯ มีระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยแผนก
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบในปี 2561 และได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว ซึง่ ผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีแนวทางและการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
11.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
บริษทั สานักงาน อี วาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูส้ อบบัญชีได้
สอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ เพือ่ ประโยชน์ในการกาหนดขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้
รัดกุมและเหมาะสม ซึง่ ผลการตรวจสอบพบว่าการปฏิบตั งิ านของบริษทั เป็ นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน
12.1 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน
ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
บริษทั เอสวีโอเอ จากัด
(มหาชน) (“SVOA”)

ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
นาย ค่าใช้จา่ ย :
1. ซื้อทรัพย์สนิ
เธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
- ให้ลกู ค้าเช่าซื้อ
- เป็ นผู้ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ถือ
หุน้ ร้อยละ 36.5 ณ.วันที 31 ธันวาคม
- ใช้เป็ นสินทรัพย์
2560

2. ซื้อสินค้า

3. ค่าบริการจ่าย

วงเงิ นที่ขอ
อนุมตั ิ ปี 2560
20,000,000.00

มูลค่ำรำยกำร (บำท)
ปี 2560
ปี 2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

-

-

-

- เป็ นการซื้อทรัพย์สนิ เพื่อใช้เป็ นสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ในด้านราคากาหนดจากต้นทุนส่วนเพิม่ ประมาณร้อย
ละ 1-2 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน

-

- เป็ น การซื้อ สิน ค้า เพื่อ ขายให้แก่ ลูกค้า ของบริษทั ฯ
ซึ่งเป็ น รายการตามแนวการค้า ปกติทวไป
ั่
ในด้าน
ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

684,453.60

487,724.56 ค่าบริการจ่ายเป็ นค่าจ้า งระบบทรัพยากรบุ คคลงาน
บริหารอาคารสถานที่ และงานบริการด้าน IT รวมถึง
ค่า ใช้จ่า ยในการใช้ห้อ งประชุ ม ของ SVOA และค่า
โทรศัพท์ ซึ่งเป็ นรายการที่เป็ นประโยชน์ กบั บริษทั ฯ
ด้านราคาสาหรับค่าจ้า งระบบทรัพยากรบุ คคล งาน
บริหารอาคารสถานที่และงานบริการด้า น IT มีความ
สมเหตุ ส มผล คุ้ม ค่า กว่ า ที่บ ริษ ัท ฯ จะลงทุ น ระบบ
และจ้างพนักงานเพิม่ เพื่อดาเนินการดังกล่าว ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายในการใช้หอ้ งประชุมเป็ นอัตราเดียวกับที่
SVOA คิดค่า บริการในการให้บ ริษ ัท ในกลุ่ม ใช้หอ้ ง
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ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

วงเงิ นที่ขอ
อนุมตั ิ ปี 2560

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*

บริษทั ไอที ซิต้ี จากัด
(มหาชน) (“IT City”)

การค้าประกัน :
วงเงินค้าประกัน
ยอดใช้ไป
- มี บ ริ ษั ท เ อ ส วี โ อ เ อ จ า กั ด ค่าใช้จา่ ย :
1. ซื้อทรัพย์สนิ
(มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

บริษทั เออาร์ไอพี จากัด
(มหาชน) (“ARIP”)

- บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
มี กรรมการร่ ว มกัน กับ ทางบริ ษ ัท ฯ
2. ค่า เช่ า เครื่อ งถ่ า ย
คือนายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
เอกสาร
ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*
- มี ก รรมการร่ ว มกั น คื อ นาย ค่าใช้จา่ ย :
1. ค่าส่งเสริมการขาย
ประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

2. ค่าบริการอื่นๆ
ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*

มูลค่ำรำยกำร (บำท)
ปี 2560
ปี 2561
32,100.-

-

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

ประชุม และค่าโทรศัพท์เป็ นราคาที่คดิ ตามการใช้งาน
268,878.95 จริง

-

2,000,000.00
24,949.24 1,412,660.07 เป็ นการซื้อทรัพย์สนิ เพื่อใช้เป็ นสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ซึ่งเป็ น รายการตามแนวการค้า ปกติทวไป
ั่
ในด้าน
ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
50,296.85
45,325.91 เป็ นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานของบริษทั
ในด้านราคาคานวณตามการใช้งานจริง
3,598.04
3,900.17
2,000,000.00
1,466,784.00

79,481.95
298,530.00

1,244,033 เป็ นค่าโฆษณาสือ่ นิตยสารเพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นที่รู้จกั
มากยิง่ ขึ้น ซึ่งเป็ นไปตามแนวการค้าปกติทวไป
ั ่ ใน
ด้านราคาสอดคล้องกับตลาด
97,526.25 เป็ นค่ า บริ ก ารจั ด การอบรมสัม มนาเพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากร
228,980
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บริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
บริษทั เอส พี วี ไอ
จากัด (มหาชน)
(“SPVI”)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

- มี บริษทั ไอที ซิต้ี จากัด (มหาชน) ค่าใช้จา่ ย :
1. ซื้อทรัพย์สนิ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

วงเงิ นที่ขอ
อนุมตั ิ ปี 2560
10,000,000.00

- บริษทั ไอทีซติ ้ี จากัด (มหาชน) มี
บริ ษ ัท เอสวี โ อเอ จ ากัด (มหาชน)
2. ซื้อสินค้า
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
- บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
มีกรรมการร่ ว มกัน คือ
นาย
3. ค่าส่งเสริมการขาย
เธียรชัย ศรีวจิ ติ ร

บริษทั ดาต้าวัน เอเชีย
(ประเทศไทย) จากัด
(“Data One”)

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*
- มี บริ ษ ั ท เอ ส วี โ อ เอ จ ากั ด ค่าใช้จา่ ย :
1. ซื้อสินค้า
(มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
- บ ริ ษั ท เ อ ส วี โ อ เ อ จ า กั ด
(มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย
2. ค่าเช่าและ
เธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
ค่าบริการ

มูลค่ำรำยกำร (บำท)
ปี 2560
ปี 2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

112,979.17

76,955.22 เป็ นการซื้อทรัพย์สนิ เพื่อใช้เป็ นสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ซึ่งเป็ น รายการตามแนวการค้า ปกติทวไป
ั่
ในด้าน
ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

-

- เป็ น การซื้อ สิน ค้า เพื่อ ขายให้แก่ ลูกค้า ของบริษทั ฯ
ซึ่งเป็ น รายการตามแนวการค้า ปกติทวไป
ั่
ในด้าน
ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

92,770.09

- เป็ น การซื้อสิน ค้า เพื่อ มอบให้แก่ลูกค้าของบริษทั ฯ
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็ นรายการตามแนว
การค้า ปกติทวไป
ั่
ในด้า นราคาสอดคล้องกับราคา
ตลาด
-

20,000,000.00

- 6,657,474.20 เป็ น การซื้อ สิน ค้า เพื่อ ขายให้แก่ ลูกค้า ของบริษทั ฯ
ซึ่งเป็ น รายการตามแนวการค้า ปกติทวไป
ั่
ในด้าน
ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
789,852.48

875,497.81 เป็ น ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารที่ บ ริ ษ ัท ฯ เช่ า เพื่ อ เป็ น
สานักงาน ด้านราคาคานวณตามพื้นที่ท่ใี ช้งาน

3. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

170,095.89

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*

-

181,360.67 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ประกอบด้วยค่าแม่บา้ น ค่าไฟฟ้ า ค่า
ภาษีโ รงเรือ น และค่า ที่จอดรถ ซึ่งเป็ น รายการที่ม ี
ความจาเป็ นต่อบริษทั ฯ ด้านราคาเป็ นราคาที่ค ิดตาม
การใช้งานจริง
595,074.44
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บริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
บริษทั กลุม่ แอดวานซ์ รี
เสิร์ช จากัด (ARG)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

บริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จากัด
มีกรรมการชื่อ นายโสภณ อิงค์ธเนศ
ซึ่ ง เป็ นคู่ ส มรสของกรรมการขอ ง
บริษ ัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน) ชื่อ
นางสิตาพัชร์ นิโรจน์ ธนรัฐ

ค่าใช้จา่ ย :
1. ค่าบริการจด
ทะเบียนเปลีย่ นแปลง
กรรมการ และอานาจ
กรรมการ

วงเงิ นที่ขอ
อนุมตั ิ ปี 2560
20,000,000.00

-

2.ค่าพัฒนา
ระบบซอฟท์แวร์

บริษทั ทัช ปรินท์ต้งิ รี
พลับลิค จากัด

บริษทั ลิท เซอร์วสิ
แมเนจเม้นท์ จากัด

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*
มีก รรมการร่ ว มกัน คือ นายโสภณ ค่าใช้จ่าย :
อิงค์ธเนศ เป็ นคู่สมรสของนางสาวสิ -ค่ า จ้า งจัด ท าของขวัญ
ตาพัชร์ นิโรจน์ ธนรัฐ
ของพรี เมี่ยม

บริษทั ย่อย

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง*
ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้ คงค้าง*

มูลค่ำรำยกำร (บำท)
ปี 2560
ปี 2561

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

- เป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นต่อบริษทั ฯ ด้านราคาเป็ น
ราคาที่สอดคล้องกับราคาตลาด

1,795,200.00 3,310,937.50 เป็ นรายการที่บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาข้อเสนอการบริการ
ดีแล้ว และพิจารณาในด้านราคาสอดคล้อ งกับ ราคา
ตลาด
1,000,000.00
10,560.00

30,000,000.00
-

- เป็ นค่าของสมนาคุณ สาหรับลูกค้าตามเทศกาลต่างๆ
ซึ่งเป็ น ไปตามแนวการค้าปกติทวไป
ั่
ในด้า นราคา
สอดคล้องกับราคาตลาด
เป็ น ค่ า บริ ก ารวิ เ คราะห์ ส ิน เชื่ อ ที่ ลู ก ค้ า ช าระผ่ า น
345,000 บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)

*แสดงยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันสิน้ งวด
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บริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
ได้พจิ ารณาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล และเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรมและไม่มคี วามแตกต่างจากการขาย
หรือซือ้ กับบุคคลภายนอกอื่น
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั ฯ และถือว่าเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทัวไป
่ และบริษทั ฯได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดทีย่ ตุ ธิ รรม
ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
สาหรับขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ ายบริหารจะประมาณการรายรับ-รายจ่าย ซึง่
เป็ นรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจา และจัดทางบประมาณรายการระหว่างกันแต่ละประเภททีจ่ ดั ทาขึน้ ในระยะเวลา 1 ปี
เพือ่ ขออนุ มตั ติ ่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ก่อนการดาเนินการเบิกจ่าย
แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของ
บริษั ท ฯ และบุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ได้ เ ป็ นไปตามลัก ษณะการประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้แ ต่ ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็ นผู้ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อ บังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสมาคมนักบัญ ชีและ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการทารายการระหว่างกันของ
บริษทั และบุคคลอื่นทีอ่ าจมีความขัดแย้งว่า ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
โดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
บัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพจิ ารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทาการเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
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บริ ษทั ลีซ อิ ทจำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ส่วนที่ 3
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน
13. ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
13.1งบกำรเงิ น
13.1.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี
(ก) งบการเงินปี 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4604
จากบริษทั สานักงาน เอินส์ทแอนด์ ยัง จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2556 ผลการดาเนิ น งานและกระแสเงิน สดส าหรับ ปี ส้ินสุ ดวัน เดีย วกัน ของบริษัท ฯ โดยถู กต้ อ งตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีวรรคอธิบายซึ่งสรุปได้ว่าเกี่ยวกับการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบตั ิ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนงบการเงินย้อนหลังงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2555 ที่
แสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว นอกจากนี้ได้นาเสนองบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพือ่ เป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายบัญชีดงั กล่าวเช่นกัน
(ข) งบการเงินปี 2557 ตรวจสอบโดย นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4604
จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถู กต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ค) งบการเงินปี 2558 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรบั อนุญ าตเลขที่ 4499 จาก
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถู กต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ง) งบการเงินปี 2559 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4499 จาก
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(จ) งบการเงินปี 2560 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4499 จาก
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ฉ) งบการเงินปี 2561 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4499 จาก
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.1.2 ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงิ น
บริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
ปี 2561
ล้ำนบำท ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ของ
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
- ลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
- ลูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน
ภาษีซอื้ รอเรียกคืน
ทรัพย์สนิ รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มภี าระค้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน-สุทธิ
ลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ – สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากธนาคาร
ส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ของ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
- ภาษีขายที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
- หุน้ กู้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ ที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
เงินรับรอคืนลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้องและลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ
เงินค้าประกันรับจากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ -สุทธิ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
หุน้ กู้ – สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

106.17
8.06

3.99
0.30

74.21
13.00

2.81
0.49

63.56
59.99
14.67

2.71
2.56
0.63

78.72
25.56

3.95
1.28

87.13
104.17
991.73
833.75
2.14
9.23
2,142.38

3.27
3.91
37.24
31.31
0.08
0.35
80.45

87.13
104.17
991.73
833.75

3.30
3.95
37.56
31.58

4.54
2.22
35.82
33.37

2.14
8.64
2,114.77

0.08
0.33
80.10

106.67
52.20
840.49
782.98
2.14
11.39
1,934.09

0.09
0.49
82.43

111.19
80.60
846.53
640.76
2.90
2.14
7.45
1,795.85

5.58
4.05
42.51
32.17
0.15
0.11
0.37
90.17

101.14
226.20
40.92
35.48
63.90
13.00
8.29
31.79
520.72
2,663.10

3.80
8.49
1.54
1.33
2.40
0.49
0.31
1.19
19.55
100.00

101.14
226.20
40.92
35.48
63.90
5.00
12.88
8.29
31.75
525.56
2,640.33

3.83
8.57
1.55
1.34
2.42
0.19
0.49
0.31
1.20
19.90
100.00

41.26
220.96
83.98
31.53
9.34
4.08
21.04
412.19
2,346.28

1.76
9.42
3.58
1.34
0.40
0.17
0.90
17.57
100.00

29.94
0.91
111.73
28.66
10.17
3.63
10.67
195.71
1,991.56

1.50
0.05
5.61
1.44
0.51
0.18
0.54
9.83
100.00

420.85

15.80

420.77

15.94

382.60

16.31

843.84

42.37

12.67
149.94
1.10
60.93
0.08
23.50
77.37

0.48
5.63
0.04
2.29
0.88
2.91

12.67
149.94
1.59
60.93
0.08
19.97
77.29

0.48
5.68
0.06
2.31
0.76
2.93

22.20
149.95
0.53
51.04
0.57
23.10
65.47

0.95
6.39
0.02
2.18
0.02
0.98
2.79

20.26
199.78
2.43
0.49
13.84
58.90

1.02
10.03
0.12
0.02
0.69
2.97

76.36
822.80

2.87
30.90

74.82
818.06

2.83
30.99

70.54
765.99

3.01
32.65

39.87
1,179.40

2.00
59.22

38.68
695.57

1.45
26.12

38.68
695.57

1.46
26.34

12.67
13.95
0.10
529.22

0.54
0.59
22.56

31.90
0.65
299.47

1.60
0.03
15.04
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งบกำรเงินรวม
ปี 2561
ล้ำนบำท ร้อยละ
6.30
0.24
740.55
27.81
1,563.35
58.71

สารองผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

ปี 2561
ล้ำนบำท ร้อยละ
6.12
0.23
740.37
28.03
1,558.43
59.02

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ปี 2560
ปี 2559
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
5.60
0.24
4.36
0.22
561.53
23.93
336.38
16.89
1,327.52
56.58 1,515.78
76.11

บริ ษทั ลีซอิ ท จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร

ปี 2561

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2559

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

300.00
220.72
396.40
76.48

11.27
8.29
14.88
2.87

300.00
220.72
396.40
76.48

11.36
8.36
15.01
2.90

300.00
220.08
399.62
71.33

12.79
9.38
17.03
3.04

200.00
200.00
70.72

10.04
10.04
3.55

30.00
376.15

1.13
14.12

30.00
358.30

1.14
13.57

24.12
303.61

1.03
12.94

16.85
188.21

0.85
9.45

-

-

-

-

-

-

-

41.29 1,081.90

40.98 1,018.76

43.42

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

1,099.75

475.78

23.89

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

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

100.00

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ปี 2561

ล้ำนบำท
รายได้ดอกเบี้ย*
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อ่นื
รวมรำยได้
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่ำใช้จำ่ ย
กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงิ นและภำษี เงิ น
ได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กำไรสุทธิ สำหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ปี 2561

ร้อยละ

257.23
156.47
31.40
445.10
29.25
84.18
70.50
183.93

57.79
35.15
7.06
100.00
6.57
18.91
15.84
41.32

261.17
69.25
191.92
43.08
148.84

58.68
15.56
43.12
9.68
33.44

ล้ำนบำท

ปี 2560

ร้อยละ

ล้ำนบำท

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

265.57
139.79
13.60
418.96
38.48
78.59
58.47
175.54

239.17
69.25
169.92
38.92
131.00

243.42
62.09
181.33
35.84
145.49

57.80
16.74
41.06
9.41
31.65

ร้อยละ
63.39
33.37
3.24

100

ปี 2559
ล้ำนบำท ร้อยละ
174.30
60.69
97.00
33.78
15.89
5.53
287.19
100

9.18
18.76
13.96
41.90

28.41
63.26
23.75
115.42

9.89
22.03
8.27
40.19

58.10

174.77

60.86

14.82
43.28

45.02
126.76

15.68
44.14

8.55
34.73

26.09
100.66

9.08
35.05
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งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงิ นรวม

2561
กระแสเงิ นสดจำกกำรดำเนิ นงำน
กาไรก่อนภาษี
รำยกำรปรับกระทบยอดกำไรก่อนภำษี เป็ นเงิ นสดรับ(จ่ำย)
จำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ตัดหนี้สญ
ู
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน(กาไร)จากหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าตัดจาหน่ ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่า
ซื้อ
ค่าใช้จ่ายออกหุน้ กู้
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน(เพิ่ มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน
ทรัพย์สนิ รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดำเนิ นงำนเพิ่ มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดำเนิ นงำน

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

2561

2560

2559

191.92

169.92

181.33

126.76

4.69
48.62
21.88
0.70
(0.79)
65.24
(27.56)
4.01

4.69
48.62
21.88
0.67
(0.79)
65.24
(27.56)
4.01

3.05
58.47
0.52
0.01
60.63
(38.73)
1.46

2.34
23.75
0.47
44.38
(33.02)
0.64

308.71

286.68

266.74

165.32

8.45
(196.44)
10.20

3.51
(196.44)
10.20

9.43
(12.82)
91.37

(124.73)
3.87

(124.73)

(394.48)
(1.80)

(0.11)
(343.98)
(13.05)
(447.39)
(2.14)
(2.84)

0.57
15.88

0.91
14.25

(1.90)
36.90
-

จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ จำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดำเนิ นงำน

26.51
(61.41)
(53.42)
(88.32)

(1.16)
(61.41)
(52.76)
(115.33)

(6.56)
(58.45)
(36.76)
(101.77)

1.77
25.90
(616.51)
(43.43)
(26.60)
(686.55)

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับ/จ่ายซื้อเงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกันลดลง(เพิม่ ขึน้ )
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทั ย่อย
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

60.78
(59.88)
(12.57)
0.01
(11.66)

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

(60.00)
(11.32)
(2.68)
0.01

13.41
(5.10)
0.01

-

8.32

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดร้บจากใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับ/จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

38.25
2.57
(22.20)

38.17
2.57
(22.20)

(461.24)
400.00
0.31
(19.68)

4.46

(73.99)

530.65
-

41.25
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งบกำรเงิ นรวม

เงินสดรับ/จ่ายชาระคืนหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับ/จ่ายจากการออกหุน้ กู้
เงินสดรับ/จ่ายจากสัญญาเช่าซื้อ
เงินปั นผลจ่าย
เงิ นสดสุทธิ จำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสดปลำยปี

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

2561
(0.61)
162.33
32.67
(70.42)
142.59
42.61
63.56
106.17

2561
(0.61)
162.33
32.67
(70.42)
142.51
10.65
63.56
74.21

2560

2559

178.46
64.98
(2.23)
160.60
(15.16)
78.72
63.56

149.57
(36.00)
685.48

7.25
71.47
78.72

13.1.3 ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่ สำคัญ
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่ สำคัญ
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุน้ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย(%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย(%)
อัตราดอกเบี้ยรับ(ไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ)(%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตรำส่วนแสดงประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์(%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า)
อัตรำส่วนวิ เครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิ น (Financial Ratio)
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินกูย้ มื (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล(%)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล(%) หลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
อัตรำส่วนคุณภำพสิ นทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม(%) (ก่อนหักค่าเผือ่ ฯ)
อัตราส่วนหนี้สญ
ู ต่อสินเชือ่ รวม (%)

งบกำรเงินรวม

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร

2561

2560

2559

33.44%
14.05%
17.36%
5.45%
11.91%
10.79%
5.45%
5.34%

31.65%
12.47%
16.04%
5.45%
10.59%
10.79%
5.45%
5.34%

34.73%
19.47%
19.79%
4.85%
14.94%
12.97%
4.85%
8.12%

35.05%
22.70%
18.67%
4.35%
14.32%
12.00%
4.35%
7.65%

7.51%
5.94%
0.18

7.54%
5.25%
0.17

9.38%
6.71%
0.19

8.17%
6.36%
0.18

1.42
1.73
48.93%
50.95%

1.44
1.73
55.60%
58.22%

1.30
1.83
48.41%
50.95%

3.19
1.32
22.09%
23.29%

6.24%
0.86%

6.24%
0.86%

4.85%
-

2.68%
0.12%

หมายเหตุ : มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
อนุ มตั จิ า่ ยเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2561 ในรูปของเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.33
บาท หรือเป็ นจานวนเงินไม่เกิน
72,837,238.98 บาท รวมคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 50.95% ของกาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
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14. กำรวิ เครำะห์และคำอธิ บำยผลกำรดำเนิ นงำน
ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ในบทวิเคราะห์น้ี บริษทั ฯ ได้ทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
จากงบการเงินรวมของปี 2561 เปรียบเทียบกับงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2560
14.1 ภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำน
การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีห่ ลากหลายครอบคลุมทัง้ สายวงจรธุรกิจ ส่งผลทาให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้รวมของบริษทั ฯ ในปี 2560 เป็ นจานวน 418.96 ล้านบาท และเพิม่ ขึน้ ในปี 2561 เป็ นจานวน
445.10 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 6.24
(ก) รำยได้
โดยรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อ ย ปี 2561 ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
และรายได้อ่ นื จะคิดเป็ นสัดส่ว น ร้อ ยละ 57.79 ร้อยละ 35.15 และร้อยละ 7.06 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า รายได้ดอกเบี้ยจะเป็ น
รายได้หลักของบริษทั ฯจะมีสดั ส่วนสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น ซึง่ เป็ นไปตามตามแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของปี 2561 ซึง่ เป็ นปี
ที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ส่งผลดีแก่ผู้ประกอบการ SMEs บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการให้สนิ เชื่อโครงการ (Project Backup Financing)
และสินเชื่อเพื่อค้าประกันซอง (Bid Bond) โดยทาการคัดเลือกลูกค้าทีม่ ปี ระวัตดิ จี ากการใช้ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
(Factoring) เพือ่ นาเสนอผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อดังกล่าว เนื่องจากเป็ นสินเชื่อทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนสูงให้มสี ดั สวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะทาให้
บริษทั ฯ สามารถทารายได้ได้สูงขึน้ บนฐานความเสีย่ งต่ า
รำยได้ดอกเบีย้ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าซือ้ การ
รับโอนสิท ธิเรีย กร้อ ง และสินเชื่อ เพื่อสนับสนุ นโครงการ โดยแสดงการเปลี่ย นแปลงของรายได้ดอกเบี้ยแยกตามผลิต ภัณ ฑ์
สาหรับปี 2560 และ 2561 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2561
2560
รายได้ดอกเบีย้ จาก
25,165
- สัญญาเช่าการเงิน
17,310
17,310
13,562
- สัญญาเช่าซือ้
10,251
10,251
109,272
- การซือ้ สิทธิเรียกร้อง
95,583
95,583
117,575
- สัญญากูย้ มื เงิน
134,089
134,089
265,574
รวมรายได้ดอกเบีย้
257,233
257,233

รำยได้ดอกเบีย้
-

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซื้อ
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
สัญญากูย้ มื เงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ย

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
พันบาท
ร้อยละ
25,165
9.48
13,562
5.11
109,272
41.14
117,575
44.27
265,574
100.00

ส่วนเปลีย่ นแปลง
จานวน
-7,855
-3,311
-13,689
+16,514
-8,341

ร้อยละ
-31.21
-24.41
-12.53
14.05
-3.14

จากตารางดังกล่าวในปี 2561 จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ดอกเบีย้ จากการให้สนิ เชื่อระยะยาว ได้แก่สญ
ั ญาเช่า
ทางการเงินมีสดั ส่วนร้อยละ 6.73 และสัญญาเช่าซือ้ มีสดั ส่วนร้อยละ 3.98 รวมเป็ นสัดส่วนรายได้ดอกเบีย้ การประเภทสินเชื่อระยะ
ยาวร้อ ยละ 10.71 และรายได้ดอกเบี้ย ได้จากการให้สนิ เชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซื้อสิท ธิเรียกร้อ งมีสดั ส่ว นร้อ ยละ 37.16 และ
สัญญากูย้ มื เงินมีสดั ส่วนร้อยละ 52.13 รวมเป็ นสัดส่วนรายได้ดอกเบีย้ การประเภทสินเชื่อระยะสัน้ ร้อย 89.29 ในขณะทีใ่ นปี 2560
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สัดส่ วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อ ระยะยาวร้อ ยละ 14.59 สัดส่ว นประเภทสินเชื่อ ระยะสัน้ ร้อ ยละ 85.41 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
บริษทั ฯ สามารถทารายได้ดอกเบีย้ ตามสัญญาเช่าการเงิน และรายได้ดอกเบีย้ ตามสัญญาเช่าซือ้ ซึง่ เป็ นสินเชื่อระยะยาว ได้ลดลง
จากปี 2560 คิดเป็ น 28.83% สาหรับรายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 12.53 สาเหตุท่ลี ดลงมา
จากปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ส่งผลดีแก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ทาให้บริษทั มีความระมัดระวังอย่างสูงในการทีจ่ ะขยายการเติบโต
แบบก้าวกระโดดดังเช่นในปี ก่อนๆ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมโดยการชะลอการปล่อย
สินเชื่อในบางภาคอุตสาหกรรม (Industry Sector) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคการก่อสร้าง เพื่อให้ลดระดับลง และรายได้ดอกเบี้ย
จากการให้กู้ยมื เติบโตเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 14.05 จากปี ก่อนเนื่องจากบริษัทมีนโยบายขยายพอร์ตสินเชื่อให้กยู้ มื เงินให้ได้มากกว่า
35% ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รบั ผลตอบแทนจากสินเชื่อดังกล่าวได้ในปริมาณทีส่ ูงขึน้ อย่างไรก็ตามการให้สนิ เชื่อเพือ่ สนับสนุ น
โครงการนัน้ มีความเสีย่ งสูง ดังนัน้ ลูกค้าเกือบทัง้ หมดในส่วนของสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการจะเป็ นลูกค้าทีม่ กี ารติดต่อธุรกิจกับ
บริษทั ฯ อย่างสม่ าเสมอ และมีประวัตกิ ารชาระเงินที่ดี เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว รวมทัง้ จะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการชาระเงิน
ของลูกหนี้ให้กบั บริษทั ฯ สรุปได้ว่ารายได้ดอกเบีย้ รวมในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีอตั ราเติบโตลดลงร้อยละ 3.14
รำยได้ ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำรประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซือ้ การรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพือ่ สนับสนุนโครงการและการค้าประกันซอง โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการแยกผลิตภัณฑ์ สาหรับปี 2560 และ 2561 ดังนี้

รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำร

งบการเงินรวม

- สัญญาเช่าการเงิน
- สัญญาเช่าซื้อ
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง
- สัญญากูย้ มื เงิน
- การออกหนังสือค้าประกันซอง
- การออก Letter of Credit

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

- อื่น ๆ
รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ

รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำร
- สัญญาเช่าการเงิน
- สัญญาเช่าซื้อ
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง
- สัญญากูย้ มื เงิน
- การออกหนังสือค้าประกันซอง
- การออก Letter of Credit

- อื่นๆ
รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ

ปี 2561

งบการเงินรวม
ปี 2561
พันบาท
ร้อยละ
2,475
1.58
80
0.05
40,387
25.81
91,444
58.44
20,705
13.23
1,356
0.87
22
0.02
156,469
100.00

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,475
80
33,607
66,911
20,705
1,356
22
125,156

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
พันบาท
ร้อยละ
191
0.14
115
0.08
44,534
31.86
78,057
55.84
15,297
10.94
1,402
1.00
198
0.14
139,794
100.00

191
115
44,534
78,057
15,297
1,402
198
139,794
ส่วนเปลีย่ นแปลง
จานวน
+2,284
-35
-4,147
+13,387
+5,408
-46
-176
+16,675

ร้อยละ
1,195.81
-30.43
-9.31
17.15
35.35
-3.28
-88.89
11.93

จากตารางด้า นบน ในปี 2561 เห็นว่าสัดส่วนรายได้ค่า ธรรมเนียมและบริการจากการให้สนิ เชื่อระยะยาว
ได้แก่สญ
ั ญาเช่าทางการเงินและเช่าซือ้ สัดส่วนร้อยละ 1.58 และ 0.05 ตามลาดับ สัดส่วนส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจาก
ให้สนิ เชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซื้อสิทธิเรียกร้องร้ อยละ 25.81 สัญญากู้ยมื เงินมีสดั ส่วนร้อยละ 58.44 การออกหนังสือค้าประกัน
ซองร้อยละ 13.23 การออก Letter of Credit ร้อยละ 0.87 และ อื่น ๆ 0.02 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะ
มาจากการให้บริการประเภทสินเชื่อระยะสัน้ ถึงร้อยละ 98.37
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รายได้ค่าธรรมเนีย มและบริการจากการให้ส ินเชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซื้อสิท ธิเรียกร้องลดลงเพียงร้อยละ
9.31 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการชะลอการปล่อยสินเชื่อในบางภาคอุตสาหกรรม จึงมีรายได้ค่าธรรมเนียมจาก
การเปิ ดใช้วงเงินลดลงบ้าง สัญญาให้กยู้ มื เงินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.15 จากปี ก่อน ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่ง
จะเพิม่ ขึน้ ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั
รำยได้อื่น ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบีย้ จ่ายชาระล่าช้าคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84.99 สาหรับปี 2561 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
9,333
(8,507)
826
26,685
9,657
4,681
3,114
31,366
13,597

งบการเงินรวม
2561
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ส่วนต่างของรายได้และต้นทุน
รายได้ดอกเบีย้ จ่ายชาระล่าช้า
อื่น ๆ
รวมรายได้อ่นื

26,685
4,713
31,398
งบการเงินรวม
ปี 2561

รำยได้อื่น

พันบาท
- รายได้จากการจัดหาสินค้า
- อื่น ๆ
รวมรำยได้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเปลีย่ นแปลง

ปี 2560

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

31,398.00

100.00

826
12,771

6.08
93.92

-826.00
+18,627.00

-100.00
+145.85

31,398.00

100.00

13,597

100.00

+17,801.00

+130.92

(ข) ค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(ค) (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่ำใช้จำ่ ย

ปี 2561

29,245
154,681
69,251
253,177

ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ย

งบการเงินรวม
ปี 2561
ค่ำใช้จำ่ ย
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมต้นทุนและ
ค่ำใช้จำ่ ย

ปี 2561

พันบำท

21,906
152,681
69,251
243,838

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบำท

38,481
137,061
62,094

237,636
ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี 2560

ร้อยละ

ปี 2560

ร้อยละ

พันบำท

ร้อยละ

29,245
154,681
69,251

11.55
61.10
27.35

38,481
137,061
62,094

16.19
57.68
26.13

-9,236
+17,620
+7,157

-24.00
+12.86
+11.53

253,177

100.00

237,636

100.00

+15,541

+6.54
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ปี 2561 สาเหตุท่ีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อ ยละ 24 จากปี ก่อนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขาย/บริการนี้
ส่วนใหญ่เป็ นค่าคอมมิชชันพนั
่ กงานขายซึง่ ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.68 จากปี ก่อน สาเหตุหลักการเพิม่ ขึน้ ของค่าภาษีต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องที่เพิม่ สูงขึน้ ตามรายได้ท่เี พิม่ รวมถึงการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ปี 2561 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.53 จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ของ
ลูกหนี้สนิ เชื่อ ทาให้บริษทั ฯ ต้องเพิม่ การใช้เงินทุนจากเงินกู้แหล่งต่าง ๆ เพือ่ ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ และจากผลกระทบของปัญหา
ตราสารหนี้ในตลาดทาให้ต้นทุนทางการเงินปรับตัวสูงขึน้
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
แสดงให้เห็นการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยแสดงเปรียบเทียบ สิน้ ปี 2560 และณ. สิน้ ปี 2561
แยกตำมประเภทธุรกิ จ(หน่ วย:พันบำท)

งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ณ.สิ้ นปี 2561

ณ.สิ้ นปี 2560

ขำยสิ นค้ำและบริกำร
ยอดยกมา
บวก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก : หนี้สญ
ู

110,294
70,504
-21,884

51,825
58,469

ยอดยกไป

158,914

110,294

-

สาหรับปี 2561 บริษทั ฯ มีสารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ อีก 48.62 ล้านบาท รวมเป็ นจานวน 158.91
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 44.08 เนื่องจากบริษทั ฯ มีนโยบายการสารองหนี้สูญตามการจัดชัน้ อายุหนี้
(Aging) เป็ นการสารองขัน้ พืน้ ฐาน และเพือ่ ให้การสารองหนี้ดงั กล่าวครอบคลุมปริมาณหนี้ทม่ี อี ายุเกิน 90 วัน เพือ่ รองรับการ
เปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ในปี 2563 ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ ต้องตัง้ สารองหนี้สูญเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการสารองหนี้สูญดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯเชื่อว่าจะไม่มปี ัญหาในการชาระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้
ภาครัฐ ซึง่ มักจะจ่ายล่าช้าอยู่แล้วเป็ นปกติ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯได้ตงั ้ สารองหนี้สงสัยจะสูญรวม เป็ นร้อยละ
6.65 ของยอดคงเหลือลูกหนี้สุทธิเงินกันสารองในส่วนทีไ่ ม่ได้ให้สนิ เชื่อ (Reserve) และหลังหักสารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
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ผลกำรดำเนิ นงำนแยกตำมส่วนงำน
ข้อมูลรายได้และกาไร และสินทรัพย์รวมและหนี้ สนิ รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส่วนงานการให้บริการทาง
การเงินในรูปแบบต่าง ๆ
รำยได้
รายได้จากลูกค้า
ภายนอก
- รายได้ดอกเบีย้
- รายได้
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการ
รายได้อ่นื
รวมรำยได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

ส่วนงานการให้บริการข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
งบการเงินรวม

257,233

-

257,233

125,156
31,366
413,755
(69,251)
(21,906)
(82,177)
(70,504)

31,312
32
31,344
(7,338)
(2,000)

156,468
31,398
445,099
(69,251)
(29,244)
(84,177)
(70,504)

(38,920)
130,997

(4,191)
17,815

(35)
(35)

(43,076)
148,847

ข้อมูลรายได้และกาไรสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯดาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาเนินงานที่รายงาน
เพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการทางการเงินในรูปของการให้เช่าซือ้ และการให้เช่าการเงิน การให้สนิ เชื่อโดยการรับ
ซือ้ สิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดจากการจาหน่ายสินค้าและบริการ การให้กยู้ มื เงิน และการขายสินค้า
(ง) กำไรสุทธิ
ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 145.49 ล้านบาท และ 148.85 ล้านบาทตามลาดับ
เพิม่ ขึน้ ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิสาหรับปี 2561 อยู่ท่รี อ้ ยละ 33.44 ซึ่งเป็ นผลมาจากการกระตุ้นยอดการให้สนิ เชื่อโดย
การเพิม่ ผลิตภัณ ฑ์ทางการเงินต่างๆ ในทุ กผลิต ภัณ ฑ์ เริม่ ตัง้ แต่สนิ เชื่อ เพื่อการจัดหาหนังสือค้า ประกันซอง การจัดหาสินค้า
สินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซือ้ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อสนับสนุนโครงการ มุ่งเน้น
การบริการการแบบครบวงจร ทาให้ยอดรายได้รวมของบริษัทฯ เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และส่งผล
ให้บริษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกปี เช่นกัน
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14.2 ฐำนะทำงกำรเงิ น
(ก) สิ นทรัพย์
ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,346.28 ล้านบาท และ 2,663.10 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ คือ ลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 90.93 และร้อยละ 89.80
ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
สิน ทรัพย์ห มุน เวีย น ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 เท่ ากับ 2,140.85 ล้า นบาทและ 2,142.38 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่สาคัญได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
และลูกหนี้ตามสัญ ญากู้ยมื เงิน ในส่วนที่กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ในแต่ละประเภท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.18 ร้อยละ 37.24
และร้อยละ 31.31 ของสินทรัพย์รวมทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2561
สิน ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย น ณ สิ้ น ปี 2560 และสิ้น ปี 2561 เท่ า กับ 205.42 ล้า นบาท 520.72 ล้า นบาท
ตามลาดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ จากส่วนที่ครบ
กาหนดชาระในหนึ่งปี ในแต่ละประเภท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.73 ของสินทรัพย์รวมรวมทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2561
คุณภำพของสิ นทรัพย์
บริษัทฯ ได้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุมคุณ ภาพของลูกหนี้ เนื่อ งจากลูกหนี้เป็ นสินทรัพย์ท่มี ี
สัดส่วนมากที่สุดของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาวงเงินในการให้สนิ เชื่อทัง้ ในส่วนของวงเงินลูกค้าและวงเงินลูกหนี้ รวมถึงมีการ
กาหนดนโยบายการให้สนิ เชื่อ แต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหนี้ ของบริษัทฯ เป็ นลูกหนี้ท่มี คี ุณ ภาพ นอกจากนี้ การให้สนิ เชื่อของ
บริษั ท ฯ ไม่มีก ารกระจุ กตัว เนื่ อ งด้ว ยฐานทัง้ ลู ก ค้า และลูก หนี้ ที่ห ลากหลายและมีอ ยู่จ านวนมากราย กระจายไปในทุ ก ๆ
อุตสาหกรรม

ลูกหนี้

งบการเงิ นรวม
ปี 2561
ล้ำนบำท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ปี 2560
ล้ำนบำท
190.80
97.85
892.33
1,044.23
15.68

122.89
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
183.12
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
1,088.77
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
1,147.07
ลูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน
5.88
ลูกหนี้การค้า
2.52
ลูกหนี้อ่นื ๆ
2,550.25
ยอดรวม
หมายเหตุ : ยอดลูกหนี้ จากตารางด้านบน แสดงยอดก่อนหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

1.16
2,242.05

ส่วนเปลีย่ นแปลง
เพิ ม่ ขึ้น/
%
(ลดลง)
เปลี่ยนแปลง

-67.91
+85.27
+196.44
+102.84
-9.80
+1.36
+308.20

-35.59
+87.14
+22.01
+9.85
-62.5
+117.24
+13.75

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 มีจานวน 892.33 ล้านบาท และ 1,088.77
ล้านบาทตามลาดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.01 สาเหตุจากปริมาณการปล่อยสินเชื่อลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้องดังกล่าวสูงขึน้
บริษทั ฯ ได้เริม่ ให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการในปี 2555 ส่งผลให้มลี ูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินในปี
2560 จานวน 1,044.23 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2561 จานวน 1,147.07 ล้านบาท โดยการขยายตัวของลูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน
นัน้ มีสาเหตุมาจากการสนับสนุนให้ลูกค้าเดิมทีเ่ คยใช้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อทีม่ คี วามเสีย่ งต่ า มาใช้บริการในผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อที่
มีความเสีย่ งสูงเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะเป็ นการเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ
ลูกหนี้การค้าในบริการจัดหาสินค้า ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 มีจานวน 15.68 ล้านบาท และ 5.88 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 62.5 เนื่องจากการเปลีย่ นไปใช้ผลิตภัณฑ์ทท่ี ดแทนกันคือสินเชื่อตามสัญญากูย้ มื เงิน
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(ข) สภำพคล่อง
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

2561
ล้ำนบำท

2561
ล้ำนบำท

(115.33)
(16.53)
142.51
10.65

(88.32)
(11.66)
142.59
42.61

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

2560
ล้ำนบำท
(101.77)
(73.99)
160.60

(15.16)

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 88.29 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจานวน 11.66 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับ
จากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 142.61 ล้านบาท
(ค) แหล่งที่ มำของเงิ นทุน
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีรายละเอียดรายการหนี้สนิ ทางการเงิน ส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เฉพาะจากสถาบันการเงิน) ดังนี้
รำยกำร
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเข่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สนิ ทางการเงิน
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมแหล่งเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

ปี 2561

ปี 2560

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

1.25

ส่วนเปลี่ยนแปลง
เพิ่ มขึ้น/(ลดลง)

382.60
34.87
679.17
65.66
1,162.30
1,018.76
2,181.06
1.14

+38.25
-22.20
+166.34
+34.03
+216.42
+80.99
+297.41

% เปลี่ยนแปลง

+10.00
-63.67
+24.49
+51.83
+18.62
+7.95
+13.64

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ มาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งใน
เรื่องของความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด อย่างไรก็ตาม ในส่วนทีเ่ ป็ นสินเชื่อระยะสัน้ ไม่ว่าจะเป็ นสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง สินเชื่อเพือ่ การจัดหาหนังสือค้าประกันซองเพือ่ ยื่นประมูล สินเชื่อเพือ่ โครงการ และการจัดหาสินค้า บริษั ทฯ จะสามารถ
ปรับอัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงินทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงได้ สาหรับสินเชื่อทางการเงินและสินเชื่อเช่าซื้อ
ซึง่ บริษทั ฯ คิดอัตราดอกเบีย้ กับลูกค้าเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ กับ
อัตราดอกเบี้ยที่คดิ กับลูกค้า จะมีการบวกเพิม่ เพื่อให้ เพียงพอกับความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น
และจากการขายตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ทาให้มคี วามเสีย่ งจากภาวะความต้องการซือ้ ในตลาดตราสารหนี้
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1. หนี้ สิน
ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บริษัท ฯ มีห นี้ ส ินรวมจานวน 1,327.52 ล้านบาท 1,563.35 ล้า นบาท
ตามลาดับ โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ทัง้ จากธนาคารและการขายลดตั ๋วแลก
เงิน ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ รวมเป็ นไปตามการขยายตัวของสินเชื่อของบริษทั ฯ
ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บริษัท ฯ มีอตั ราส่ว นเงินให้กู้ต่อ เงินกู้เป็ น 1.83 เท่า และ 1.73 เท่ า
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าเงินทีก่ รู้ บั มาทัง้ หมดก็จะนาไปปล่อยสินเชื่อทัง้ หมด
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น
จากการที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเชื่อ ที่ห ลากหลายครบวงจรการดาเนินธุรกิจของลูกค้า ทาให้บริษัท ฯ สามารถ
ให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ เป็ นผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้และกาไรได้เพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี ส่งผลให้กาไรสะสม
ของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2560 และสิน้ ปี 2561 มีจานวน 1,018.76 ล้านบาทและ 1,099.75 ล้านบาท
ตามลาดับ
ในด้านของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นส าหรับปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราร้อยละ 19.47 และ ร้อยละ 14.05 ตามลาดับ
3. ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงิ นทุน
สาหรับปี 2560 และปี 2561 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.30 เท่า และ 1.42
เท่ า ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัท ฯ เริม่ มีหนี้ส ินในอัต ราส่วนหนี้สนิ ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ ท าให้
บริษทั ฯ ต้องใช้เงินกูม้ าเพือ่ ใช้สาหรับการนาไปปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า เพือ่ สร้างรายได้กลับเข้าบริษทั
14.2.1 ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่ อำจมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต
แหล่งเงินทุนที่พอเพียงและหลากหลายจะเป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้รบั ผลตอบแทน
มากน้อยเพียงใด ซึง่ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างเงินทุนจากการกูย้ มื ทีพ่ ง่ึ พิงเพียงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน
เป็ นหลักในอดีต มาเป็ นการระดมเงินทุนผ่านตราสารหนี้ในรูปแบบต่าง ๆ โดย ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั ฯได้มกี ารขายลดตั ๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange) เป็ นปริมาณจานวนเงินสูงถึง 625 ล้านบาท ต่อมา ณ สิน้ ปี 2560 และ 2561 บริษทั ฯ ได้จ่ายชาระคืนตั ๋วแลก
เงินไปบางส่วนตามสภาวะการณ์ของตลาดตราสารหนี้ ทาให้มยี อดคงเหลือจานวน 245 ล้านบาท และ 160 ล้านบาท ตามลาดับ
ในขณะเดียวกันที่ประชุมผู้ถอื หุ้นครัง้ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติ อนุ มตั ิให้ออกหุ้นกู้เพือ่ เสนอขายแก่บุคคลทัวไป
่
จานวนเงิน รวม 2,000 ล้า นบาท ซึ่งจะท าให้บริษัท ฯ จะมีแหล่งเงิน ทุ นเพิ่มเติม และจะสามารถบริห ารจัด การเงิน ทุ นได้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้
14.2.2 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นจานวนเงิน 1,450,000 บาท และจากที่ประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 ได้มมี ติอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,715,000 บาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ 265,000 บาท (เพิม่ ขึน้ จากมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้อนุมตั คิ ่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,580,000 บาท ไว้เป็ นจานวน
เงิน 135,000 บาท เนื่ อ งจากเป็ นค่ า สอบทานงบการเงิน รวมจากการจัด ตัง้ บริษั ท ย่ อ ย เมื่อ วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2561)
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษทั ฯ ยังมีค่าบริการอื่น ๆ เพิม่ เติม ได้แก่ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลาและค่าสาเนาเอกสารที่
ต้องชาระให้กบั ผู้สอบบัญ ชี สานักงานสอบบัญชีท่ผี ู้สอบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสานัก
งานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1.1 กรรมกำรบริ หำรและผู้ดำรงตำแหน่ งบริ หำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจาปี แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ หรือผู้ดารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทา
ให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ขา้ พเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่ง ของรายงานประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ แล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลใน
ส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญของบริษทั ฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษัท ฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติต ามระบบ
ดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญ ชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อ งและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายสมพล เอกธีรจิตต์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นาย
สมพล เอกธีรจิตต์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้า ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตำแหน่ ง

นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

ผูอ้ านวยการบัญชีและการเงิน

ลำยมือชื่อ
- นายสมพล เอกธีรจิตต์ - นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา-

ผู้รบั มอบอำนำจ
ชื่อ
นายสมพล เอกธีรจิตต์

ตำแหน่ ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ลำยมือชื่อ
- นายสมพล เอกธีรจิตต์ -
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1.2 กรรมกำรท่ำนอื่นนอกจำก 1.1
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในรายงานประจาปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษทั ฯ ข้าพเจ้าไม่
มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพือ่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มเี หตุอนั ควร
สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผู้อ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูล ทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายสมพล เอกธีรจิตต์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นาย
สมพล เอกธีรจิตต์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
นางดวงพร สุจริตานุวตั
พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

- นางดวงพร สุจริตานุวตั -

นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์

กรรมการบริหารอาวุโส

- พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี - นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ - นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข -รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์-นางสาวปาริฉตั ร เหล่าธีระศิรวิ งศ์-

ผู้รบั มอบอำนำจ
ชื่อ
นายสมพล เอกธีรจิตต์

ตำแหน่ ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ลำยมือชื่อ
- นายสมพล เอกธีรจิตต์ -
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นำงดวงพร สุจริตำนุ วตั
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี
สำขำบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท*
(31/12/2561)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

2555ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร กรรมกำร บมจ. ลีซ อิท
อิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่ น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่ อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2555ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชันแนล
่

จ ำหน่ ำ ยเครื่อ งส ำอำง และสิน ค้ ำแฟชัน่
เครื่ อ งแต่ ง กำยสุ ภ ำพบุ รุ ษ สุ ภ ำพสตรี
เครือ่ งแต่งกำย และของใช้เด็ก อำหำร และ
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในบ้ำน

2557ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. เสนำดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อำศัย

2558ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษทั

บจก.แอสไพเรชัน่ วัน

พัฒ นำอสัง หำริม ทรัพ ย์ ประเภทอำคำร
สำนักงำน

2556ปั จจุบนั

กรรมกำรศรัทธำสัมพันธ์

มูลนิธโิ รงพยำบำล 50
พรรษำ มหำวชิรำลงกiรณ

มูลนิธทิ มี่ ไิ ด้แสวงหำผลกำไร

2540-2557

กรรมกำรอำนวยกำร

สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจ
แห่งประเทศไทย

สมำคมกำรจัดกำรธุ รกิจทีม่ ไิ ด้แสวงหำผล
กำไร

2545-2555

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย
จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจธนำคำร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำต
หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 8/2001
หลักสูตร Refresher
Course DCP (DCP Re)
รุ่นที่ 3/2006
หลักสูตร Role of the
Chairman Program
(RCP) รุ่นที่ 19/2008
หลักสูตร Audit
Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 38/2012

ประเภทธุรกิ จ
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท*
(31/12/2561)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิ จ

หลักสูตร Director
Certification Program
Update 2 (DCPU2/2014)
หลักสูตร Capital Market
Academy (CMA8)
หลักสูตร Top Executive
Program in Commerce
and Trade (TEPCoT3)
หลักสูตร Advanced
Security Management
Program (ASMP2)
หลักสูตร ASEAN
Economic Community
Program (AEC2)
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
พลตำรวจเอกเจตน์
มงคลหัตถี
กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒิทางการศึกษา
นิ ติ ศ ำ ส ต ร์ ม ห ำ บั ณ ฑิ ต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท*
(31/12/2561)
165,000 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิ จ

2555ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่ น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

ห ลั ก สู ต ร Audit
Committee
Program
(ACP) รุ่นที่ 14/2006

2542ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่
แอนด์คอนสตรัคชัน่

ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ รั บ เหมำก่ อ สร้ ำ งงำน ทุ ก
ประเภท แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
งำนโยธำ และ งำนเครือ่ งกล

ห ลั ก สู ต ร Finance for
Non- Finance Directors
(FND) รุ่นที่ 30/2006

2542ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. เอสทีพ ี แอนด์ไอ

ห ลั ก สู ต ร Directors
Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 117/2009

2556ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษำ

บมจ. เอสวีโอเอ

ประกอบธุรกิจ แปรรูปโครงสร้ำงเหล็ก, งำน
ประกอบและเชือ่ มท่อ, งำนประกอบโรงงำน
สำเร็จรูป และงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์ เ หล็ก
อื่นๆ
เป็ น ผู้จัด จำหน่ ำยเครื่องคอมพิว เตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ

2556ปั จจุบนั
2542ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษำ

บจก. ดำต้ำวัน เอเชีย

ให้คำปรึกษำทำงด้ำนซอฟท์แวร์

ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำร

บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ

ให้บริกำรข้อมูลเครดิต

ห ลั ก สู ต ร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 8/2004

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 115

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นำยประกอบ วิศษิ ฐ์
กิจกำร
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
79

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท
สำขำกำรเงินกำรคลัง
Indiana University, USA

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท*
(31/12/2561)
16,500 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

2555ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่ น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2552ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. เออำร์ไอพี

ผลิตและจ ำหน่ ำ ยสื่อ สิ่ง พิม พ์ สื่อ ดิจิต อล
และสือ่ อื่นๆ รวมทัง้ จัดงำนนิทรรศกำร และ
งำนแสดงสินค้ำ

2540ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ศรีตรัง แอโกร
อินดรัสทรี

ประกอบธุ รกิ จ เป็ นผู้ ผ ลิ ต และส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ

2542-2554

กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

ห ลั ก สู ต ร Chartered
Director Class ( R- CDC)
รุ่นที่ 3/2008
ห ลั ก สู ต ร Directors
Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 33/2003
ห ลั ก สู ต ร Role of the
Chairman
Program
(RCP) รุ่นที่ 5/2001
ห ลั ก สู ต ร Monitoring
Fraud Risk Management
(MFM) รุ่นที่ 1/2009
ห ลั ก สู ต ร Monitoring of
the Quality of Financial
Reporting ( MFR) รุ่ น ที่
8/2009

ประเภทธุรกิ จ

ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ ำยปูนซีเมนต์

ห ลั ก สู ต ร Audit
Committee
Program
(ACP) รุ่นที่ 27/2009

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 116

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นำยสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
60

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท*
(31/12/2561)
2,035,000 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

เม.ย.2556ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่ น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2539ปั จจุบนั

กรรมกำร

บมจ. อำร์พซี จี ี

บริ ษั ท ลงทุ น และจ ำหน่ ำย ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิ โตรเลีย ม และปิ โตรเคมี ได้ แ ก่ น้ ำ มัน
ดีเซลหมุนเร็ว น้ ำมันเตำ และเคมีภณ
ั ฑ์

2534ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. เพทโทร-อินสตรู
เมนท์

ขำยและให้บริก ำร อุ ปกรณ์ อิเล็คทรอนิ ค ส์
เครือ่ งมือ และเครือ่ งจักร

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

ประเภทธุรกิ จ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 117

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำ
ภิรมย์
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

60

ปริญญำเอก
ส ำ ข ำ บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ
มหำวิทยำลัยบูรพำ

-

-

2559ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่ น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2559ปั จจุบนั

รองศำสตรำจำรย์
และรองอธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยนครพนม

มหำวิทยำลัยของรัฐ

ปริญญำโท
สำขำบุคลำกร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำโท
Master of Business
Practice
University of South
Australia
ปริญญำตรี
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ห ลั ก สู ต ร ป้ อ ง กั น
รำชอำณำจัก รภำครัฐรวม
เอกชน รุ่นที่ 20
Certificate in Personnel
Management Practice
Asian
Productivity
Organization

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 118

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
นำยสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมผูกพันบริษทั ฯ)

57

ปริญญำโท
ส ำ ข ำ ก ำ ร บั ญ ชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4,911,932 หุน้

-

2549ปั จจุบนั

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่ น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2550-2555

กรรมกำร

บมจ. เอสวีโอเอ

เป็ น ผู้จัด จำหน่ ำยเครื่องคอมพิว เตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ

ประกำศนี ย บั ต ร ผู้ ส อ บ
บัญชี ม.ธรรมศำสตร์
ปริ ญ ญำตรี บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต
(สำขำบัญชีตน้ ทุน)
มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์
ห ลั ก สู ต ร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลัก สุ ตร สัม มนำพิจำรณ์
IFRS 9,IFRS 7และIAS32
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูง
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
รุ่นที่ 27 (วตท.27)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 119

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
นำงสำวสิตำพัชร์
นิโรจน์ธนรัฐ
กรรมกำร และ ผูช้ ่วย
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ส่วนงำนสนับสนุน
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมผูกพันบริษทั ฯ)

36

ป ริ ญ ญ ำ โ ท ส ำ ข ำ ก ำ ร
จัดกำรทำงกำรตลำด
คณะบริหำรธุรกิจ
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย Aston
ประเทศอังกฤษ

1,580,000 หุน้

-

ปริญญำตรี
อั ก ษ ร ศ ำ ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต
(สำขำภำษำอังกฤษ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2558ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่ น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2549 -2558

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์
อำหำร

ธรุกจิ อำหำรครบวงจร

2561ปั จจุบนั

กรรมกำรบริหำรอำวุโส

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่ น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

ทีป่ รึกษำประธำน
กรรมกำรบริหำร

บมจ.ฟอร์จนู พำร์ท
อินดัสตรี้

ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยำนยนต์

ห ลั ก สู ต ร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 131/2016

นำงสำวปำริฉัตร
เหล่ำธีระศิรวิ งศ์
กรรมกำรบริหำรอำวุโส
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมผูกพันบริษทั ฯ)

63

ห ลั ก สู ต ร Fraud Risk
Management
and
Internal Auditing of
Financial Institution รุ่ น ที่
7 จัด โดยสมำคมสถำบัน
กำรศึกษำกำรธนำคำรและ
กำรเงินไทย
ป ริ ญ ญ ำ โ ท Executive
MBA
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี
คณะพำณิชย์และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

20,000 หุน้

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 120

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
เศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับ
นั ก บ ริ ห ำ ร ร ะ ดั บ สู ง
(ประกำศนียบัตรชัน้ สูง) รุ่น
ที1่ 2 สถำบันพระปกเกล้ำ

อนุ กรรมกำร
คณะอนุ กรรมกำรกองทุน
สงเครำะห์
กระทรวงศึกษำธิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ำรกำร
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ร ะ ดั บ สู ง
กระทรวงอุ ตสำหกรรม รุ่น
ที่ 9

กรรมกำรคณะกรรมกำร
กองทุนสงเครำะห์

กระทรวงศึกษำธิกำร

ห ลั ก สู ต ร นั ก บ ริ ห ำ ร
ระดับ สูง ธรรมศำสตร์เพื่อ
สังคม รุ่นที2่

2559-2560

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
อำวุโส

กลุ่มที ซี ซี แลนด์ และ
กลุ่มแอสเสทเวิรด์ คอร์
ปอเรชัน่

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ห ลั ก สู ต ร Director
Certification Program
( DCP) รุ่ น ที่ 7 5 / 2 5 5 6
สมำคมส่ ง เสริ ม สถำบั น
กรรมกำรบริษทั ไทย

2550-2559

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
(ประเทศไทย)

สถำบันกำรเงิน

2556-2557

รักษำกำรกรรมกำรผู้จดั กำร

ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
(ประเทศไทย)

สถำบันกำรเงิน

หลักสูตร Bourse Game
(Foreign Exchange

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 121

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
Trading), Citibank
Bangkok THAILAND
หลักสูตร International
Banker Chase
Manhattan Bank,
NY USA.

2556-2557

กรรมกำรบริษทั

บจก.ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ

2556-2557

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

บจก.ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ

ศูนย์กำรจัดเก็บ และประมวลข้อมูลเครดิต
ของประเทศ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 122

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นำยสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมกำร
และกรรมกำรผู้จดั กำร
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมผูกพันบริษทั ฯ)

อายุ
(ปี )
57

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท
สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท*
(31/12/2561)
4,911,932 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

2549ปั จจุบนั

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่ น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2550-2555

กรรมกำร

บมจ. เอสวีโอเอ

เป็ น ผู้จัด จำหน่ ำยเครื่องคอมพิว เตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ

ประกำศนียบัตรผูส้ อบ
บัญชี ม.ธรรมศำสตร์
ปริญญำตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต
(สำขำบัญชีตน้ ทุน)
มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์

ประเภทธุรกิ จ

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลักสุตร สัมมนำพิจำรณ์
IFRS 9,IFRS 7และIAS32
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูง
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
รุ่นที่ 27 (วตท.27)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 123

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
นำงรุ่งนภำ โอกำศ
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร

56

ปริญญำโท
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

นำงสำวสิตำพัชร์
นิโรจน์ธนรัฐ
กรรมกำร และผูช้ ่วย
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร-สนับสนุ น
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผูกพันบริษทั ฯ)

36

ปริญญำโท สำขำกำร
จัดกำรทำงกำรตลำด
คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัย Aston
ประเทศอังกฤษ

ปริญญำตรี
อักษรศำสตร์บณ
ั ฑิต
(สำขำภำษำอังกฤษ)
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

5 หุน้

-

2549ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

1,580,000 หุน้

-

2558ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2549 -2558

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์
อำหำร

ธรุกจิ อำหำรครบวงจร

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 131/2016
หลักสูตร Fraud Risk
Management and
Internal Auditing of
Financial Institution รุ่น
ที่ 7 จัดโดยสมำคม
สถำบัน กำรศึกษำกำร
ธนำคำรและกำรเงินไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 124

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
และกำรเงิน

46

ปริญญำตรี
สำขำบัญชี
คณะบัญชี
มหำวิทยำลัยสยำม

-

-

2557ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน

บมจ. ลีซ อิท

ปริญญำตรี
สำขำสถิติ
คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
IRCA Lead Assessor
(ISO9001:2008)

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2561ปั จจุบนั

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั ลิท เซอร์วสิ
แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริกำรวิเครำะห์สนิ เชือ่ ธุรกิจ

2543-2557

ISO Consultant & Trainer

Strategic CFO in
Capital Markets รุ่นที่
2/2559
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บจก. ควอลิตซ้ี สิ เท็มดีเวล
ล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย)

บริกำรให้คำปรึกษำ และฝึ กอบรมกำรวำง
ระบบคุ ณ ภำพมำตร ฐำน ISO, GMP,
HACCP & SQF2000

2554-2557

ผูท้ ำบัญชีอสิ ระ

นำงสำวปิ ยนันท์ มงคล
ผูจ้ ดั กำรแผนกเครดิต

46

ปริญญำโท
สำขำเศรษฐศำสตร์
อุตสำหกรรม
คณะพัฒนำกำร
เศรษฐกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒน
บริหำรศำสตร์ (NIDA)

56,800 หุน้

-

2549ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่ แผนก
เครดิตและนิตกิ รรมสัญญำ

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

นำงสำวประภำพรรณ
รักธรรม
ผูจ้ ดั กำรแผนกจัดกำรทัวไป
่

51

ปริญญำตรี
สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยศรีปทุม

5 หุน้

-

2549 –
ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่ แผนก
จัดกำรทัวไป
่

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิท ธิ เ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มีบ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิน เชื่อ เพื่อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 125

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
ข้อมูลสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารดังนี้

ลาดับ

1
2
3
4
5

6
7
8
9
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นำงดวงพร สุจริตำนุวตั
พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นำยประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ กำร
นำยสุทศั น์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์
นำยสมพล เอกธีรจิตต์*
คู่สมรสของสมพล เอกธีรจิตต์
นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ*
คู่สมรสของสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
นำงสำวปำริฉตั ร เหล่ำธีระศิรวิ งศ์
นำงรุ่งนภำ โอกำศ*
นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ*
นำงสำวปิ ยนันท์ มงคล*
นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม*

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริษทั

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร-ฝ่ ำยสนับสนุน
กรรมกำรบริหำรอำวุโส
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร-ฝ่ ำยปฎิบตั กิ ำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรทัวไปแผนกเครดิ
่
ตและ
นิตกิ รรมสัญญำ
ผูจ้ ดั กำรอำวุโสแผนกจัดกำรทัวไป
่

จานวนหลักทรัพย์ ที่
ถือเดิ ม
(31/12/2560)

การเปลี่ยนแปลง
(+) เพิ่ มขึ้น

รวมจานวนหุ้น
(ณ 31/12/2561)

(-) ลดลง

0

0

0

0

165,000

0

0

165,000

16,500

0

0

16.500

2,035,000
0

0
0

0
0

2,035,000
0

3,322,374
2,442,430

50,544*
30,000

0
0

3,372,918
2,472,430

128,142
1,650,000
0
22,656
15,764

12,227*
0
20,000
10,477*
10,371*

0
0
0
0
0

140,369
1,650,000
20,000
33,133
26,135

12,994

5,898*

0

18,892

8,222

2,428*

10,600*

50

หมำยเหตุ : * หุน้ EJIP ทีไ่ ด้รบั โอนจำกโครงกำร EJIP เนื่องจำกจบโครงกำร
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
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บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

รายงานการกากับดูแลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ จานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็ น
ผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิในหลายด้าน ได้แก่ ด้า นการบัญ ชี ด้า นการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ แล ะด้านกฎหมาย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปั จจุบนั ประกอบด้วย
1. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางดวงพร สุจริตานุวตั
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ
3. พลตารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมการตรวจสอบ
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพีรภา เปี่ ยมอุดมสุข
ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีก่ ากับดูแลรายงานและงบการเงินให้มคี วามถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เสนอให้บริษทั ฯ แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี และปฏิบตั งิ านอื่นตามขอบเขตความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกันจานวน 5 ครัง้ โดยหารือร่วมกับฝ่ ายบริหาร
ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูส้ อบบัญชีในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นในเรื่องรายงานและงบการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสีย่ ง การเปิ ดเผย
ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ โดยมีขอ้ สรุปทีเ่ ป็ นสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี พร้อมทัง้ แสดงความเห็นและข้อสังเกต เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายงาน
ทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานถูกต้องตามที่ควรโดยจัดทาขึน้ ตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินทีเ่ พียงพอ
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน โดยเชิญ ผู้
ตรวจสอบภายในอิสระและฝ่ ายจัดการต่างๆ ที่เกีย่ วข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุม
ภายใน
3. สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ย วโยงกันหรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัท ฯ ว่าเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
ต่อทางบริษทั ฯ
4. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและ
อนุ มตั ิ
5. พิจารณาการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เพื่อป้ องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ประเมิน ควบคุมและ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
6. พิจารณาสอบทานการปฏิบตั งิ านตามระบบงานที่กาหนดไว้ ซึ่งบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
(นายประกอบ วิ ศิษฐ์กิจการ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสำรแนบอื่น ๆ
ไม่มี

