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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
  1.1  ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 
  บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 200 ล้านบาทโดยมีทุนชําระแล้วจํานวน 60 ล้านบาท มีบริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) (“เอสวีโอเอ”) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เร่ิมต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจสนับสนุนการค้าของกลุ่มเอสวีโอเอ ในฐานะ บริษัท
ด้านการเงินของเอสวีโอเอ (Financial Arm) โดยการให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
(Hire Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอสวีโอ
เอเป็นหลัก รวมถึงการให้บริการรับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า ( Factoring) ให้แก่ลูกค้าของกลุ่มเอสวีโอเอที่ต้องการเงินทุน
หมุนเวียนในช่วงระยะเวลาที่รอหนี้ครบกําหนดชําระ 
  เน่ืองจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (“Information Technology” หรือ “IT”) ทําให้ผลิตภัณฑ์
ทางด้าน IT มีความหลากหลายมากขึ้นและมีตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ในขณะที่ธุรกิจเอสวีโอเอจํากัดอยู่เพียง
ตลาดบางผลิตภัณฑ์ ทําให้บริษัทฯ หันไปให้การสนับสนุนสินเชื่อของสินค้านอกกลุ่มเอสวีโอเอ รวมทั้งขยายธุรกิจในการ
สนับสนุนสินเชื่อนอกจากสินค้า IT เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  หลังจากที่รูปแบบการดําเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงมุ่งเน้นการเติบโตและการ
แข่งขันทางธุรกิจโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือต่อยอดการทําธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า จึงได้เพ่ิมสินเชื่อหลากหลายประเภทมากขึ้น ได้แก่ สินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ําประกันซอง (Bid Bond) สินเชื่อเพ่ือ
สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) รวมถึงบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) 
  และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ทําการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน) 
  พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
ปี 2550 
 เพ่ิมทุนชําระแล้วจํานวน 40 ล้านบาท จากทุนชําระแล้วเดิม 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท  
 เร่ิมประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอสวีโอเอ เช่น นักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นต้น 
ปี 2552 
 เปลี่ยนแนวทางรูปแบบการดําเนินธุรกิจจากเดิมที่วางจุดยืนเป็นบริษัทด้านการเงินของเอสวีโอเอ (Financial Arm) มา

เป็นการดําเนินธุรกิจที่มุ่งการสร้างกําไรซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ออกสู่ลูกค้า 
 เร่ิมประกอบธุรกิจบริการจัดหาสินค้า  (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ

สัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
ปี 2553 
 เร่ิมประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ําประกันซอง (Bid Bond) โดยทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง

ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกันกับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ 
 ชะลอและลดการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย เนื่องจากต้นทุนการดําเนินการสูง และมีความเสี่ยง ไม่

เหมาะสมกับขนาดขององค์กร 
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ปี 2555 
 เร่ิมดําเนินธุรกิจให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) สําหรับลูกค้าของบริษัทฯ   

ที่มีประวัติดี มีทักษะและขีดความสามารถในการทํางานโครงการน้ันๆ แต่มีข้อจํากัดเร่ืองเงินทุนหมุนเวียน โดยเน้นลูกหนี้
ที่เป็นโครงการของภาครัฐเป็นสําคัญ 

 ย้ายสํานักงานจากชั้น 32 มาอยู่ที่ชั้น 21 อาคารไอที โปรเฟสชั่นแนลเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  
ม.ค.-พ.ค. ปี 2556 
 ลดทุนจดทะเบียนจาก 200 ,000,000 บาท เหลือ 100 ,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 0.00 บาท   

เป็นหุ้นละ 5.00 บาท ส่งผลทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 100 ,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท และมีการชําระค่าหุ้นเต็มจํานวนแล้ว 

 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
 เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท 
 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 16,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 16,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยจัดสรรให้กับ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักด์ิชัย *   

ซึ่งเป็นบุคคลในวงจํากัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท  
 เพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 84 ,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็น  200,000,000 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 84,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้ 
(1) หุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 33,600,000 หุ้นเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวในเอสวีโอเอ (Pre-emptiveright)  
(2) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 46,200,000 หุ้นเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(3) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 4,200,000 หุ้นเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ ตามข้อ (1) ให้เสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนตาม
ข้อ (2)  

 ปี 2557 
 ในระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2557 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท 

เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) จํานวน 33.6 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท  

 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2557 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
เป็นครั้งแรกจํานวน 50.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท โดยบริษัทฯได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วจากจํานวน 116 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 116 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) เป็นจํานวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รับหุ้นสามัญจํานวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทําการซ้ือขายได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557 ในการออกจําหน่ายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจํานวน 4.5 ล้านบาท (สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ 1.1 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯแสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 วันที่ 27 มีนาคม 2557 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพ่ือลดอํานาจการควบคุม ให้
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ 

 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มติให้ออกตั๋วแลกเงิน ( Bill of exchange) วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ไม่เกิน 200 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจํากัด ประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน 
โดยไม่จํากัดจํานวนใบ ตามประกาศ ของ ก.ล.ต. ที่ทจ.9/2552 หรือฉบับแก้ไข หรือกรณีวงจํากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่
เกิน 10 ฉบับ ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้เป็นจํานวนมาก 
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 หมายเหตุ : *เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ แต่เอสวีโอเอไม่มีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุนไปในธุรกิจท่ี

ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Core Business)  ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจําเป็นท่ีต้องหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่  โดย     ดร.ประสิทธ์ิ กาญจนศักดิ์ชัย เป็นเจ้าของธุรกิจ
จําหน่ายวัสดุก่อสร้างจํานวน 3 บริษัท รวมทั้งเป็นนักลงทุนท่ีมีศักยภาพในด้านเงินทุน และสามารถตัดสินใจลงทุนกับบริษัทฯ ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
กับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ โดยการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้ ดร.ประสิทธ์ิจะเข้ามาในฐานะผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ 

 
1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจํากัดในการ

ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งบริการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซ่ิง (Leasing) : ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทาง

การเงินหรือสัญญาเช่าทรัพย์ที่มีอายุสัญญาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีสัญญาเช่ากับหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

2. สินเชื่อสัญญาเช่าซ้ือ (HirePurchase) : ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี
แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีสัญญาเช่ากับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

3. สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง (Factoring) : ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีลูกหนี้การค้าเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนขนาดใหญ่เป็นหลัก โดย
บริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้าประมาณร้อยละ 70 –95 ของมูลค่าในเอกสาร 

4. บริการเสริมอื่น ๆ ได้แก่ 
- สินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ําประกันซอง  (Bid Bond) : ให้บริการสินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ํา

ประกันซอง สําหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าไปประมูลงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
- สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) : ให้การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือใช้ในการ

จัดหาและ/หรือจัดเตรียมสินค้า (Pre-Finance) ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบงานให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนขนาดใหญ่ 

- บริการจัดหาสินค้า ( Trade Finance) : จัดหาสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่ขาดเงินทุนใน
การจัดหาสินค้าเพ่ือทําการส่งมอบงานต่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

โดยบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแบบครบวงจรซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการได้ตั้งแต่เริ่มประมูลงาน 
จัดหาสินค้า หรือให้กู้เงินเพ่ือไปจัดหาสินค้า เพ่ือให้ลูกค้าสามารถส่งมอบงานให้กับคู่สัญญาได้ โดยหลังจากส่งมอบงานและผ่าน
การตรวจรับแล้ว ก็จะมีบริการสินเชื่อในรูปแบบของสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
รองรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                              แบบ 56-1 แบบ 69-1 
 

ส่วนที่ 1 หน้า 4 
 

1.3 โครงสร้างรายได้ 
 

ประเภทของรายได ้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบ้ีย1)                 
- ตามสัญญาเช่าการเงิน 18.26 26.22 23.26 24.85 25.94 24.78 27.14 21.19 
- ตามสัญญาเช่าซื้อ 10.56  15.17 9.94 10.61 8.74 8.35 8.33 6.50 
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง 20.25  29.08 21.81  23.30 22.13 21.15 24.08 18.80 
- การให้กู้ยืมเงิน -    - 10.11 10.80 16.74 16.00 20.41 15.94 

รวมรายได้ดอกเบี้ย    49.07 70.47    65.12 69.56 73.55 70.28 79.96 62.43 

รายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ2) 

        
 

    
 

- ตามสัญญาเช่าการเงิน 0.33 0.48 0.24 0.25 0.03 0.03 0.26 0.21 
- ตามสัญญาเช่าซื้อ 0.18  0.26 0.20 0.22 0.07 0.07 0.18 0.14 
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง 6.80  9.76      4.25 4.54 4.63 4.42 8.61 6.72 
- การให้กู้ยืมเงิน -    -      8.87 9.48 11.28 

 
10.78 14.50 11.33 

- การค้ําประกันซอง 0.83 1.19 0.80 0.86 2.42 2.31 3.64 2.84 
รวมรายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ 

8.14 11.69    14.36 15.35 18.43 17.61 27.19 21.24 

รายได้อื่น  :              
รายได้จากบริการจัดหาสินค้า 
(Trade Finance) 

7.96 11.43      8.13 8.69 5.61 5.36 6.42 5.01 

ดอกเบี้ยรับธนาคาร 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.28 0.22 
รายได้อื่น3) 4.45 6.38 5.99 6.38 7.05 6.74 14.21 11.10 

รวมรายได้อื่น  12.43 17.84 14.13 15.09 12.67 12.11 20.91 16.33 
รวมรายได ้    69.64 100.00 93.61 100.00 104.65 100.00 128.07 100.00 
หมายเหตุ 1)  รายได้ดอกเบี้ยในปี 2554 ไม่ตรงกับงบการเงิน เนื่องจากทําการปรับรายได้ดอกเบี้ยรับธนาคารจากการบันทึกเป็นรายได้ดอกเบี้ย เป็น
รายได้อ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
 2)  รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
  - ตามสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าซื้อหมายถึงค่าธรรมเนียมในการเซ็นสัญญาและโอนสิทธิ  
  - การซื้อสิทธิเรียกร้อง หมายถึงค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินและค่าธรรมเนียมบริการ  
  - การให้กู้ยืมเงิน และการค้ําประกันซองหมายถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการ  
 3)  รายได้อ่ืน เช่น รายได้ดอกเบี้ยจ่ายชําระล่าช้า รายได้ค่าขายซากทรัพย์สิน เป็นต้น  
 

1.4 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ไม่ใช่สถาบันการเงินให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เช่น มีข้อจํากัดในเร่ืองหลักทรัพย์ค้ําประกัน หรือระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี ซึ่งสถาบันการเงินไม่สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนได้ แต่ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์ ความ
ชํานาญในธุรกิจน้ันๆ เป็นอย่างดี และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ทําให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องใช้การสนับสนุนเงินทุนนอก
ระบบอันเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว ดังนั้นเพ่ือตอบสนองแนวทางดังกล่าวบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองให้ครบวงจรธุรกิจ (Total Finanical Solution) สําหรับผู้ประกอบการดังกล่าวโดยมีเป้าหมายดังนี้ 

(1) เป็นผู้ประกอบการหลัก ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน และ
สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านไอทีแก่ภาคการศึกษาของรัฐ 
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(2) เป็นผู้ประกอบการหลัก ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงิน ที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ที่เน้นการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าภาครัฐ  

(3) พัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์เสริมในหลายๆ รูปแบบ (Tailor made) เพ่ือให้ลูกค้าหรือคู่ค้าในผลิตภัณฑ์หลัก        
มีทางเลือกในการใช้บริการเพ่ือเพ่ิมอํานาจการแข่งขันกับคู่แข่งในการสร้างรายได้และยอดขายที่สูงขึ้น เช่น สินเชื่อเพ่ือการจัดหา
หนังสือค้ําประกันซอง (Bid Bond) สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) และบริการจัดหาสินค้า      
(Trade Finance) 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

2.1   ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจํากัดใน
การขอสินเชื่อสถาบันการเงิน โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

2.1.1 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซ่ิง (Leasing) 
 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง - ดําเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้ามาที่

บริษัทฯ โดยบริษัทฯจะมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระค่าเช่าไปที่ลูกหนี้ของลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนขนาดใหญ่โดยดําเนินการโอนสิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งบริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายขายและ
การตลาดนําเอกสารโอนสิทธิไปให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบ   ถึงแม้ลูกหนี้ของลูกค้าจะเป็นผู้ชําระค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ โดยตรง 
อย่างไรก็ตาม ณ วันทําสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามงวดที่ต้องชําระ หากลูกหนี้ของลูกค้าไม่
ชําระค่าเช่าตามเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะนําเช็คที่ลูกค้ามอบไว้ให้ชําระค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ แทน และภายหลังหากลูกหนี้ของ
ลูกค้าได้มีการจ่ายชําระเงินเข้ามาบริษัทฯ จะคืนเงินจากการรับโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทันที 

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง - รับชําระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับ
ชําระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้าโดยลูกค้าจะทําการมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้ ณ วันทําสัญญา ซึ่งเช็คจะต้องลงวันที่ล่วงหน้า
ตามวันครบกําหนดชําระในสัญญา 

2.1.2 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซ้ือ (HirePurchase) 
บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการ ที่ต้องการซื้อทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 

อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ที่มีสัญญาเช่ากับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะซ้ือทรัพย์สินจากลูกค้า แล้วนํามาให้ลูกค้าเช่าต่อ  (ในบางกรณีอาจ ทําการจัดหาทรัพย์สิน
จากผู้จําหน่าย (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า แล้วนํามาให้ลูกค้าเช่าต่อ) โดยกรรมสิทธิ์ ของทรัพย์สินให้เช่า ซื้อจะเป็น
ของบริษัทฯ และเมื่อ ชําระเงินค่างวดครบกําหนด สัญญาเช่าซื้อแล้ว ลูกค้า หรือผู้เช่าซื้อ จะได้กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นๆ  โดย
บริษัทฯ จะให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในอัตราร้อยละ 7 0 – 100 ของมูลค่าสินค้าและคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ สัญญาเช่าซื้อที่บริษัทฯ 
ให้บริการ กับลูกค้าจะมีอายุ ไม่เกิน 3 ปี รูปแบบในการทําสัญญาเช่าซื้อจะเป็นในลักษณะเดียวกับการทําสัญญาเช่าทางการเงิน
ดังนี ้

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง – ให้ลูกค้าโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้ามาที่บริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระค่าเช่าโดยตรงไปที่ลูกหนี้ของลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนขนาดใหญ่และ ณ วันทําสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามงวดที่ต้องชําระ 

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง - รับชําระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระค่า
เช่าจากลูกหนี้ของลูกค้า โดยลูกค้าจะทําการมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้ ณ วันทําสัญญา  
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ขั้นตอนการให้สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซ้ือ  
1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ทําสัญญาเช่าทางการเงิน/เช่าซื้อบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากเอกสาร

ประกอบการพิจารณาเช่น หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีกับสถาบันการเงิน (Bank Statement)  
งบการเงิน และสัญญาเช่าระหว่างลูกค้ากับลูกหนี้ของลูกค้า เป็นต้น และทําเอกสารนําเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 

2. เมื่อผู้บริหารอนุมัติการให้สินเชื่อ บริษัทฯ จะจัดเตรียมสัญญาและชุดเอกสารนําไปให้ลูกค้าลงนามและรับเช็คจาก
ลูกค้า ณ วันที่เซ็นสัญญา  

3. กรณีมีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินบริษัทฯ จะมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินแจ้งไป
ยังลูกหนี้และให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบในหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินดังกล่าว 

4. ณ วันครบกําหนดชําระค่างวด 
 กรณีมีการโอนสิทธิ – ลูกหนี้จะชําระค่าเช่ามายังบริษัทฯ โดยตรงตามเงื่อนไขของการโอนสิทธิโดยปกติ

เงินค่าเช่าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายจะมีมูลค่าสูงกว่าเงินค่างวดที่ลูกค้าจะต้องชําระคืนให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทําการคืนเงินส่วนต่าง
ให้แก่ลูกค้าภายหลังจากที่ได้หักชําระค่างวดที่ต้องจ่ายคืนบริษัทฯ แล้ว (หากลูกหนี้ไม่ชําระค่างวดตามเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะ
นําเช็คชําระหนี้ที่ได้รับณ วันทําสัญญาเข้าเรียกเก็บแทน และหากลูกหนี้ได้ชําระเงินเข้ามาภายหลัง บริษัทฯ จะคืนเงินดังกล่าว
ให้กับลูกค้าทันท)ี 

 กรณีไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  – ลูกหนี้จะชําระค่าเช่าแก่ลูกค้าโดยตรง ในขณะที่บริษัทฯ จะนําเช็ค
ชําระหนี้ของลูกค้าเข้าเรียกเก็บตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา 

5. เมื่อครบกําหนดตามที่ระบุในสัญญา ลูกค้าตามสัญญาเช่าทางการเงินจะต้องรับซื้อทรัพย์สินตามมูลค่าซากที่ตกลง
ไว้ ณ วันทําสัญญา ส่วนลูกค้าตามสัญญาเช่าซื้อจะได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น 

ในกรณีที่ลูกค้าส่งมอบสินค้าให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนเรียบร้อยแล้ว และ
ลูกค้ารายดังกล่าวต้องการทําสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องทําการขายสินค้าเพ่ือให้กรรมสิทธิ์
ตกเป็นของบริษัทฯ ก่อน แล้วบริษัทฯ จึงจะสามารถดําเนินการทําการให้เช่าหรือเช่าซื้อตามแบบของสัญญาเช่าทางการเงินหรือ
สัญญาเช่าซื้อกลับอีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 

ลูกค้า 

3. แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้ 
(กรณีมีการโอนสิทธิ) 

1. แจ้งการขอทําสัญญา 

2. ทําเอกสารสัญญาเช่าให้ลูกค้าลงนาม
และบริษัทฯให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดย
ปกติในอัตราร้อยละ 70-100 ของ

มูลค่าสินค้า 

ลูกหน้ีของลูกค้า 

กรณีโอนสิทธ ิ
ลูกหนี้ชําระค่าเช่าแก่บริษัทฯ 

กรณีไม่มีการโอนสิทธ ิ
ลูกหนี้จะชําระค่าเช่าแก่ลูกค้าโดยตรง 

กรณีไม่มีการโอนสิทธ ิ
บริษัทฯ จะนําเช็คที่ลูกค้าทําไว ้
ณ วันทําสัญญาเช้าบัญชีบริษัทฯ 
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2.  บริษัทฯ แจ้งการโอนสิทธิ 
การรับเงินมาท่ีลูกหนี้ 

4.  ลูกหนี้ชําระเงินแก่บริษัทฯ โดยส่วนต่าง 
หลังจากหักค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว 
จะคืนให้แก่ลูกค้าทั้งหมด 

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซ้ือ  
ลักษณะ สัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อเช่าซ้ือ 

วัตถุประสงค์ในการเช่า ใช้ทรัพย์สินระยะยาวตลอด หรือ 
เกือบหมดอายุการใช้งาน 

เพ่ือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นของผู้ให้เช่าจนสิ้นสุดสัญญา  
เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าใช้สิทธิในการซ้ือทรัพย์สิน 

เป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกระทั่งผู้เช่าซื้อ 
ได้ชําระค่างวดและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน 
กรรมสิทธิ์จึงตกเป็นของผู้เช่าซ้ือ 

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 3 ป ี
 
2.1.3 ธุรกิจการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง (Factoring) 

  บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง โดยเป็นการให้บริการสินเชื่อระยะสั้น เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้า โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน แต่จะโอนสิทธิเรียกร้องใน
หนี้การค้าของลูกค้าให้กับบริษัทฯ เป็นหลักประกัน โดยเป็นการรับโอนสิทธิแบบไล่เบี้ย (With Recourse) คือบริษัทฯ มีสิทธิไล่
เบี้ยจากลูกค้าได้ กรณีที่เกิดหนี้สูญหรือลูกหนี้ไม่ชําระเงินตามกําหนดเวลา โดยบริษัทฯ จะเน้นให้บริการกับผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ต้องการเงินสดไปใช้หมุนเวียนในกิจการและเป็นธุรกิจที่มีการซ้ือขายสินค้าและบริการที่ไม่มีความซับซ้อน
ในตัวเนื้อหาของหนี้การค้า เช่น เป็นการซ้ือมาขายไปในสินค้าทั่วๆ ไป หรือเป็นการให้บริการบํารุงรักษาอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์
สํานักงานทั่วๆ ไป โดยบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการรับซื้อหน้ีการค้าที่มีเงื่อนไขการส่งมอบ หรือสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนที่
อาจจะเกิดข้อโต้เถียงในความสมบูรณ์ของหนี้การค้า เช่น หนี้การค้าที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานไอที หรือหนี้การค้าในภาคการ
ก่อสร้าง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเน้นการรับซื้อลูกหนี้การค้าที่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลักรวมถึงลูกหนี้การค้า
ที่เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้าที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน โดยบริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้า
ประมาณร้อยละ 70-95 ของมูลค่าในเอกสาร และเมื่อครบกําหนดชําระเงิน บริษัทฯ จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้โดยตรง 
และเมื่อหักดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างให้กับลูกค้า 
  ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย สัดส่วนการรับซื้อหนี้ จะขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ฐานะการเงินของลูกค้า รวมถึงคุณภาพ
ของลูกหนี้การค้า    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) 
1. ลูกค้าขออนุมัติวงเงินกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบประวัติลูกค้าจากเอกสารสําคัญ เช่น หนังสือ

รับรองบริษัทจดทะเบียน Bank Statement และงบการเงิน เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบประวัติลูกหนี้ และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 
ภายหลังเมื่อผู้บริหารอนุมัติ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะนําบัญชีลูกหนี้มาเสนอขายต่อบริษัทฯ  

2. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติให้รับซื้อบัญชีลูกหนี้ดังกล่าวแล้วบริษัทฯ และลูกค้าจะทําการแจ้งบอกกล่าวการโอน
สิทธิเรียกร้องในการชําระเงินไปยังลูกหนี้(บริษัทฯ อาจแจ้งการโอนสิทธิทาง ไปรษณีย์ หรือให้ฝ่ายขายนําเอกสารไปให้ลูกหนี้ลง
นามรับทราบการโอนสิทธิ ขึ้นอยู่กับมูลค่าซ้ือขายบัญชีลูกหนี้) ในกรณีที่ไม่สามารถโอนสิทธิการรับเงินได้ เน่ืองจาก ข้อจํากัดของ

3. บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้ ประมาณ 
ร้อยละ 70-95 ของมูลค่าในสัญญา 

1.  ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน และ 
นําบัญชีลูกหนี้แต่ละรายมาเสนอ
ขาย 
 

ลูกค้า ลูกหน้ีของลูกค้า 
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ลูกหนี้บางราย  บริษัทฯ จะให้ลูกค้ามอบอํานาจการเก็บเงินให้แก่บริษัทฯ หรือใช้บัญชีควบคุมการรับเงิน (Escrow Account) 
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการจ่ายชําระเงินของลูกหนี้ได้ 

3. เมื่อบริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามยอดที่รับซื้อ (หลังหักดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ) 

4. เมื่อถึงวันครบกําหนดชําระเงิน บริษัทฯ จะดําเนินการจัดเก็บหน้ีกับลูกหนี้ จากนั้นบริษัทฯ จะจ่าย เงินส่วนที่เหลือ
ให้กับลูกค้าหลังจากหักภาระหนี้คงค้างหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว 

  
ธุรกิจการให้บริการเสริมอื่นๆ 
 บริษัทฯ  มีบริการเสริมรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บริการของบริษัทฯ ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการ

สนับสนุนสินเชื่อล่วงหน้า (Pre Finance) โดยลูกค้าที่บริษัทฯ จะให้บริการเสริมส่วนใหญ่จะต้องเป็นลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ที่มี
ประวัติการชําระเงินที่ดี เน่ืองจากความเสี่ยงในการให้บริการเสริมค่อนข้างสูง ได้แก่ 

 
2.1.4 การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง (Bid Bond) 
บริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจการให้สินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ําประกันซอง (Bid Bond) เมื่อปี 2553 โดยเป็นการให้

สินเชื่อเพ่ือการสนับสนุนการออกหนังสือค้ําประกันธนาคารหรือหลักประกันซองให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้า
ร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นการให้สินเชื่อตามมูลค่าหลักประกันซอง ลูกค้าจะต้องนํา
หนังสือค้ําประกันธนาคารหรือหลักประกันซองคืนให้แก่บริษัทฯ ตามวันเวลาที่กําหนด โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนการ
ให้บริการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดยบริษัทฯ ใช้วงเงินที่มีกับธนาคารในการปล่อยสินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ําประกัน
ซอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง (Bid Bond) 
 

1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขออนุมัติวงเงินสําหรับการออกหลักประกันซอง บริษัทฯ จะทําการตรวจสอบประวัติของ
ลูกค้าจากเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง ( Term of Reference) ของหน่วยงานที่ลูกค้าจะเข้าประมูล
งบการเงินและBank Statement เป็นต้น และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 

2. เมื่อผู้บริหารอนุมัติ บริษัทฯ จะทําเรื่องขอเพ่ิมApprove list ต่อธนาคารที่บริษัทฯ มีวงเงิน 
3. เมื่อธนาคารอนุมัติเพ่ิม Approve list บริษัทฯ จะดําเนินการ เพ่ือให้ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันซองให้ 
4. ลูกค้าชําระค่าธรรมเนียมและบริษัทฯ ส่งมอบหลักประกันซองให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับชําระค่าธรรมเนียมครบถ้วน  เมื่อ

ครบกําหนด ลูกค้าจะนําหลักประกันซองมาคืนแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะนําหลักประกันซองคืนแก่ธนาคาร หากลูกค้าไม่คืน
หลักประกันซองแก่บริษัทฯ ภายในเวลาที่กําหนดจะต้องชําระค่าปรับให้แก่บริษัทฯ 

 
 

2.  ทําเรื่องขอเพิ่มList Approve list 

1. ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน 

4.  ลูกค้าชําระค่าธรรมเนียม และ 
บริษัทฯส่งมอบหลักประกันซอง 

3.  ธนาคารเพิ่ม Approve list  
อนุมัติการออกหลักประกันซอง 

ลูกค้า ธนาคาร 
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2.1.5 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) 
 บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินทุนในการจัดหาสินค้าเพ่ือทําการส่งมอบให้กับหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยลูกค้าจะต้องมีสัญญาในการส่งมอบสินค้าและบริการระหว่างลูกค้า
และลูกหนี้การค้าให้บริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาเน่ืองจากการให้บริการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการเพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
จัดหาสินค้ามาส่งมอบได้  ถือว่ามีความเสี่ยงสูงจึงทําให้ลูกค้าเกือบทั้งหมดในส่วนของสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการจะเป็นลูกค้า
ที่มีการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ และมีประวัติการชําระเงินที่ดี เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิ
เรียกร้องในการชําระเงินของลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ เมื่อลูกค้าได้ทําการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรับมอบงานแล้ว
ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพ่ือนําเงินที่ได้จากสินเชื่อดังกล่าวมาชําระคืนเงินกู้  อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงานล่าช้าทําให้ลูกค้าไม่สามารถนําใบตรวจรับมอบงานมาเปลี่ยนเป็นสินเชื่อการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องเพ่ือนําเงินมาชําระคืนบริษัทฯ ได้ภายในเวลาที่กําหนดจะต้องชําระดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่บริษัทฯ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการ 

1. ลูกค้าแจ้งขอรับบริการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการด้วยการขออนุมัติวงเงินกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะทําการ
พิจารณาการให้สินเชื่อจากศักยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้าประกอบกับพิจารณาสัญญาการรับงานและ
การส่งมอบสินค้าระหว่างลูกค้าและลูกหนี้เพ่ือเป็นการยืนยันว่าจะมีการส่งมอบสินค้าดังกล่าวตามวันและเวลาที่กําหนดได้จริง 
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบประวัติลูกค้าจากเอกสารสําคัญ เช่น หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน Bank Statement    
งบการเงิน สัญญาระหว่างลูกค้าและลูกหนี้ เป็นต้น และนําเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ โดยลูกค้าที่จะรับบริการสินเชื่อเพ่ือ
สนับสนุนโครงการจะต้องเป็นลูกค้าเก่าที่มีประวัติการติดต่อดีและมีศักยภาพในการดําเนินการและส่งมอบงานได้ 

2. เมื่อผู้บริหารอนุมัติ บริษัทฯ จะดําเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากสัญญาดังกล่าว โดยจะมีเอกสารบอก
กล่าวการโอนสิทธิไปยังลูกหนี้และให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสิทธิ 

3. บริษัทฯ จะทําสัญญาเงินกู้และชุดเอกสารนําไปให้ลูกค้าลงนามและรับเช็คสั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า 
4. ลูกค้าทําการส่งมอบงานให้แก่ลูกหนี้ และเมื่อลูกหนี้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะออกเอกสารใบตรวจรับมอบงาน

เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการรับเงินตามสัญญา 
5. ลูกค้านําใบตรวจรับมอบงานมาเพ่ือขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ และนําเงินที่ได้รับจากการที่

บริษัทฯ รับซื้อหนี้ทางการค้าที่มีใบตรวจรับมอบงานดังกล่าวมาทําการชําระหนี้สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
 
 
 
 
 
 

3. ลูกค้าส่งเอกสาร และเช็คลงวันท่ี  
ล่วงหน้าให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ  
ให้เงินกู้กับทางลูกค้า 

4.  ลูกค้าส่งมอบงาน และรับเอกสาร 
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้ 

2.  แจ้งการโอนสิทธิ 
การรับเงินมาท่ีลูกหนี้  

1. ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน 5.  ลูกค้านําใบตรวจรับมอบงาน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อการรับ 
โอนสิทธิเรียกร้องเพื่อชําระหนี้ 

ลูกค้า ลูกหน้ีของลูกค้า 
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4. ส่งมอบสินค้าให้ลูกหนี้โดยตรงตาม 
วันและเวลาที่กําหนด โดยบริษัทฯ  
ลูกค้าและลูกหนี้ของลูกค้าจะทําการ 
ตรวจรับสินค้าพร้อมกัน 

2.1.6 ธุรกิจให้บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) 
บริษัทฯ ให้บริการจัดหาสินค้าเพ่ือขายให้แก่ผู้ประกอบการที่ขาดเงินทุนในการจัดหาสินค้าเพ่ือทําการส่งมอบต่อ

ให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่โดยบริษัทฯ จะเข้าไปดําเนินการจัดหาสินค้าตาม
ความต้องการของลูกค้าจากผู้จําหน่ายสินค้า ( Supplier) และนําไปขายต่อให้แก่ลูกค้าด้วยการคิดส่วนต่างจากราคาต้นทุนกับ
ราคาขาย  เมื่อจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ Supplier ส่งมอบสินค้าดังกล่าว
ไปยังลูกหนี้โดยตรงตามวันและเวลาที่กําหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ไปตรวจเช็คสินค้าพร้อมกับลูกค้าและลูกหนี้ ณ สถานที่ที่
จัดส่ง เนื่องจากการให้บริการจัดหาสินค้าเพ่ือให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้ามาส่งมอบได้ถือว่ามีความเสี่ยงสูง จึงทําให้ลูกค้าเกือบ
ทั้งหมดจะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ และมีประวัติการชําระเงินที่ดี เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว  
รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการชําระเงินของลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ หรือทําหนังสือมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับเงินจาก
ลูกหนี้โดยตรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลังจากบริษัทฯ จัดหาสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว และลูกค้าได้ทําการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้
ใบตรวจรับมอบงานแล้วลูกค้าจะมาขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซื้อ
กับบริษัทฯ เพ่ือนําเงินที่ได้จากสินเชื่อดังกล่าวมาชําระคืนค่าสินค้า  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงาน
ล่าช้าทําให้ลูกค้าไม่สามารถนําใบตรวจรับมอบงานมาเปลี่ยนเป็นสินเชื่ออื่นๆ เพ่ือนําเงินมาชําระคืนบริษัทฯ ได้ภายในเวลาที่
กําหนดจะต้องชําระดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่บริษัทฯ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการให้บริการการจัดหาสินค้า 

1. ลูกค้าแจ้งขอรับบริการการจัดหาสินค้า ด้วยการขออนุมัติวงเงินเครดิตกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะทําการพิจารณา
จากศักยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้า ประกอบกับพิจารณาสัญญาการรับงานและการส่งมอบสินค้าระหว่าง
ลูกค้าและลูกหนี้เพ่ือเป็นการยืนยันว่าจะมีการส่งมอบสินค้าดังกล่าวตามวันและเวลาที่กําหนดได้จริง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ
ตรวจสอบประวัติลูกค้าจากเอกสารสําคัญ เช่น หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน Bank Statement และงบการเงิน เป็นต้น และ
นําเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาโดยลูกค้าที่จะรับบริการสินเชื่อจัดหาสินค้า ส่วนใหญ่จะต้องเป็นลูกค้าเก่าที่มีประวัติการติดต่อดีและ
มีศักยภาพในการดําเนินการและส่งมอบงานได้ 

2. เมื่อผู้บริหารอนุมัติ บริษัทฯ จะดําเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากสัญญาดังกล่าว โดยจะมีเอกสารบอก
กล่าวการโอนสิทธิไปยังลูกหนี้และให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสิทธิ 

3. บริษัทฯ จัดหาสินค้าจากผู้ขายสินค้า (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ประเภทและ
ลักษณะของสินค้าจะถูกระบุอยู่ในสัญญาระหว่างลูกค้าและลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว 

4. Supplier ทําการส่งมอบสินค้าตามวันและเวลาที่กําหนดไปให้แก่ลูกหนี้การค้าของลูกค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ ลูกค้า
และลูกหนี้ของลูกค้าจะทําการตรวจรับสินค้าพร้อมกัน 

5. ลูกค้ารับเอกสาร 
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี ้

2.แจ้งการโอนสิทธิการ
รับเงินมาท่ีลูกหนี้  

 

1. ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน 

 

3. จัดหาสินค้าตามความ
ต้องการของลูกค้า 

6. ลูกค้านําใบตรวจรับมอบงานเพื่อ 
เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อการรับโอน 
สิทธิเรียกร้องสัญญาเช่าทางการเงิน  
หรือสัญญาเช่าซื้อเพื่อชําระค่าสินค้า 

ลูกค้า ผู้จ าหน่ายสินค้า 

ลูกหน้ีของลูกค้า 
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5. เมื่อลูกหนี้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะออกเอกสารใบตรวจรับมอบงานให้แก่ลูกค้าเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการ
รับเงินตามสัญญา 

6. ลูกค้านําใบตรวจรับมอบงานมาเพ่ือขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน หรือสัญญา
เช่าซื้อกับบริษัทฯ และนําเงินที่ได้จากการที่บริษัทฯ รับซื้อหนี้ทางการค้าที่มี ใบตรวจรับมอบงาน หรือการได้รับสินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซื้อจากบริษัทฯ แล้วแต่กรณีมาทําการชําระหนี้ค่าสินค้า 

 
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ  บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อดังนี้  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โดย แนวทางในการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นดังนี ้

1) การพิจารณาเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเป็นผู้ติดต่อรวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสารของลูกค้านําเข้าที่ประชุม
เพ่ือร่วมหาแนวทางหรือความเป็นไปได้ในการให้สินเชื่อ ซึ่งในที่ประชุมจะประกอบไปด้วย 

- กรรมการผู้จัดการ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
- ผู้จัดการทั่วไป 
- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเครดิต 
- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการขายและการตลาด 

  ใน การประชุมนี้จะยังไม่พิจารณาเพ่ือ อนุมัติสินเชื่อ แต่เป็นการประชุมเพ่ือให้แนวทาง  ตลอดจนข้อจํากัดต่างๆ และ
ความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งในขั้นตอนนี้ฝ่ายขายของบริษัทฯจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบผลการ
พิจารณาเบื้องต้น เพ่ือทําความเข้าใจกับลูกค้าให้ทราบถึง แนวทาง  ตลอดจนข้อจํากัดต่างๆ และความเป็นไปได้ หากมีความ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

นําเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา

เบื้องต้น 

กรณีที่ต้องขอเอกสาร 
หรือข้อมูลอื่นเพ่ิมเติม 

กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
และเอกสารครบถ้วน 

ฝ่ายควบคุมสินเชื่อตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ พร้อมจัดทําใบคําขอเสนออนุมัติวงเงิน
เพ่ือเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อแต่ละประเภท 

แจ้งผลการอนุมัติวงเงิน
ดําเนินการเรื่องสัญญา 

เบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไข 
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จําเป็นที่ต้องมีปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ลูกค้าจะได้ทราบก่อนที่จะให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยจะพิจารณาถึง ประเด็น
หลักๆ 5 ข้อ คือ 
 

1. ลูกหนี้ของลูกค้าจะต้องเป็นภาคราชการหรือภาคเอกชนขนาดใหญ่ 
2. สามารถโอนสิทธิการรับเงินได้ หากไม่ได้ สามารถที่จะมอบอํานาจการรับชําระเงินหรือใช้บัญชีควบคุม

เพ่ือที่จะควบคุมการชําระเงินได้ 
3. ลูกค้าเป็นผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
4. ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะส่งมอบให้แก่ลูกหนี้ ไม่มีความซับซ้อน และไม่ มีเงื่อนไขในการส่งมอบ ที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ 
5. หากเกิดปัญหาที่ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้  ลูกค้ามีความสามารถที่จะชําระคืนบริษัทฯ ได้  

  เมื่อผ่านการอนุมัติในที่ประชุมแล้ว จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการ ขออนุมัติสินเชื่อ ( Credit Approval) เพ่ือทําการอนุมัติใน
ขั้นตอนต่อๆ ไป  

2) การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์สินเชื่อ  เจ้าหน้าที่จะดําเนินการต รวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ข้อมูลทางการเงินจาก  บริษัท  บิสซิเนสออนไลน์ จํากัด (มหาชน)  งบการเงินของลูกค้าการเดินบัญชีกับธนาคาร
รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้การค้า พร้อมทั้งจัดทําใบคําขออนุมัติสินเชื่อ ( Credit Approval) โดยใช้ “นโยบายการให้สินเชื่อ
แต่ละประเภท”  มาเป็นแนวทางในการขออนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภท  เพ่ือนําเสนอขออนุมัติสินเชื่อต่อผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป  โดย
บริษัทฯ จะมีการอนุมัติสินเชื่อแต่ละผลิตภัณฑ์แยกจากกันตามนโยบายของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

 
 การอนุมัติสินเชื่อ   

บริษัทฯ ได้กําหนดอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ โดยใช้กับสินเชื่อทุกประเภทที่ให้บริการ ได้แก่ สินเชื่อ การรับโอน
สิทธิเรียกร้อง สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน  สินเชื่อสัญญา เช่าซื้อ สินเชื่อ เพ่ือสนับสนุนโครงการ บริการจัดหาสินค้า สินเชื่อเพ่ือ
การจัดหาหนังสือค้ําประกันซอง ดังนี้ 
  ผู้เสนอ ผู้อนุมัติ วงเงิน (บาท) 
การอนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภท  กรรมการ

ผู้จัดการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
>10,000,000 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ 

กรรมการ
ผู้จัดการ 

กรณีที่ลูกค้ามีลูกหนี้เป็นภาคเอกชน 
ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย 
กรณีที่ลูกค้ามีลูกหนี้เป็นภาคราชการ 
ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อ 1 สัญญา และรวมกัน
ทุกสัญญาไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย 

ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ 

<= 1,000,000 

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรับ 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
และอัตรากําไรจากการจัดหาสินค้า 

กรรมการ
ผู้จัดการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

 

 หมายเหตุ : กรณีการขอสินเชื่อไม่เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนดในหน้า 18-20 จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
กรรมการผู้จัดการ 
 โดยลูกค้าแต่ละรายของบริษัทฯ จะมีการกําหนดวงเงินรวมในการให้สินเชื่อทุกประเภท  รวมทั้ง มีการกําหนด
หลักเกณฑ์การกํากับลูกหนี้รายใหญ่ ( Single Lending Limit) ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งรวมถึงลูกค้าใน กลุ่มเดียวกันจะสามารถขอ
สินเชื่อรวมทุกประเภทได้ไม่เกิน 20% จากยอดลูกหนี้คงค้างทั้งหมดของบริษัทฯ 
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 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการกําหนดวงเงินลูกหนี้  โดยวงเงินลูกหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จะไม่มีการจํากัดวงเงิน เน่ืองจากความเสี่ยงในการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ค่อนข้างต่ํา ในขณะที่ลูกหนี้ภาคเอกชน 
จะถูกกําหนดโดยพิจารณาจากฐานะการเงิน และผลประกอบการของลูกหนี้แต่ละราย 

 
 การควบคุมและติดตามลูกหนี้ 

  บริษัทฯ ดําเนินการติดตามหนี้ค้างชําระตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าค้างชําระ ไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาจากการดําเนิน
ธุรกิจหรือจากปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการผิดนัดชําระ ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับชําระหนี้ได้ บริษัท ฯ มีหน่วยงานติดตาม
ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ บริษัท ฯ ยึดการติดตามหนี้ที่จะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้คุณภาพ
หนี้ของลูกค้าทุกกลุ่มจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารเป็นประจําทุกสัปดาห์ ซึ่งมาต รการ
ติดตามจะดําเนินการดังนี้ 

1. ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน  ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายการตลาดติดตามลูกค้าเพ่ือหาสาเหตุ  
 การ ล่าช้าของหนี้การค้านั้น พร้อมเจรจาแก้ไขหนี้ 
 และรายงานสรุปในที่ประชุมผู้บริหาร 

2. ค้างชําระเกิน 3 เดือน ไม่มีความคืบหน้าออกจดหมายทวงถามโดยฝ่ายปฏิบัติการ  
3. ค้างชําระเกิน 4 เดือน ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เคยเจรจากันได้ 
  ให้ฝ่ายปฏิบัติการส่งจดหมายทวงถามในนามฝ่ายกฎหมาย 
4. ค้างชําระเกิน 6 เดือน ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันบริษัท ฯ จะส่งเร่ืองไปที่ 
  ฝ่าย กฎหมายของบริษัทฯ (Outsource) ให้ดําเนินการ 
  กับลูกค้าต่อไป โดยมีฝ่ายปฏิบัติการดูแลติดตามงาน 
  อย่างใกล้ชิด  
5. กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน บริษัท ฯ ดําเนินการในแต่ละมาตรการพร้อมๆ กันโดย 
  ไม่รอเวลาหรือขั้นตอนในแต่ละมาตรการซ่ึงต้องดําเนินการ 
  ทุกวิธีการรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.2   การตลาดและภาวะการณ์แข่งขัน 
  กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

2.2.1 การมีผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์เสริมที่หลากหลายครบวงจร 
บริษัทฯให้ความสําคัญกับ  ”การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ” จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ครบวงจรการทํา

ธุรกิจที่จะทําให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้โดยลดอุปสรรคด้านจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจปัจจุบันบริษัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์หลักที่ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องนอกจากผลิตภัณฑ์หลักเหล่านี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการเสริมต่างๆที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการสนับสนุน
สินเชื่อล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สินเชื่อเพ่ือกา รจัดหาหนังสือ ค้ําประกันซอง เพ่ือให้ลูกค้าสามารถดําเนินธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่ม
ประมูลงาน รวมทั้งสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการและบริการจัดหาสินค้า เพ่ือช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้าหลังจากประมูลงาน
ได้ก่อนที่จะให้บริการสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ ต่อไป 

2.2.2 การบริการที่ครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ตรงในสายธุรกิจที่ให้บริการ ตลอดจนบริษัทฯ มีการจัด

โครงสร้างองค์กรและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อประเภทต่างๆ ให้สั้นและกระชับ ทําให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และ
แข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ พนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ เป็นผู้มีความสามารถ
ที่หลากหลายคือมีประสบการณ์ทั้งด้านควบคุมสินเชื่อ รวมทั้งด้านการขาย ส่งผลทําให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า  
รวมทั้งสามารถให้แนวทางเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ เพ่ือที่ลูกค้าจะสามารถประเมิน
สถานการณ์ที่จะเข้าแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
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2.2.3 ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
พนักงานของบริษัทฯ มีการเข้าพบลูกค้าเป็นประจํา เพ่ือรับทราบถึงความต้องการเพ่ิมเติม หรือปัญหาการใช้

บริการของลูกค้า นอกจากนี้ พนักงานขายของบริษัทฯ สามารถให้คําแนะนําเก่ียวกับประเภทของบริการที่เหมาะสม ตลอดจน
ข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจของลูกค้า การที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ย่อมเป็นการสร้างความไว้วางใจ
ให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการแหล่งเงินทุน ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการที่บริษัทฯ นอกจากนี้ การใกล้ชิดกับลูกค้าทําให้บริษัทฯ 
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงรับรู้ถึงความต้องการใหม่ๆที่เกิดขึ้น ทําให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ออกมาเพ่ือตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น 

2.2.4 อัตราค่าบริการที่ชัดเจน 
อัตราค่าบริการของบริษัทฯถูกกําหนดอย่างชัดเจน ไม่มีอัตราค่าบริการแฝง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ไม่มี

การคิดค่าบริการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบลูกค้าถึงแม้ว่าอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับ
สถาบันการเงิน แต่ส่วนใหญ่ยังคงต่ํากว่าการใช้บริการการเงินนอกระบบหรือการใช้บริการของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินด้วยกันถึงแม้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ และผู้ประกอบการอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจะเป็นกลุ่มเดียวกันคือ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม แต่บริษัทฯ จะคัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบการที่มีลูกหนี้ขนาดใหญ่เช่น หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ดังนั้นความเสี่ยงจึงถูกจํากัดในระดับหน่ึง จึงทําให้สามารถลดภาระหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้น 
และสามารถลดค่าบริการลงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ ในขณะที่ผู้ให้บริการนอกระบบจะไม่คัดกรองลูกค้าจึงตั้งอัตรา
ค่าบริการในระดับสูงเพ่ือครอบคลุมความเสี่ยงเฉลี่ยโดยรวมรวมทั้งบางรายอาจมีการคิดค่าบริการแฝงต่างๆ เช่น การคิด
ค่าบริการจัดเก็บหน้ีในอัตราร้อยละของจํานวนเงินที่จัดเก็บ ในขณะที่บริษัทฯ คิดค่าบริการเป็นอัตราคงที่ ตามจํานวนครั้งหรือ
ระยะทางในการจัดเก็บเนื่องจากอัตราค่าบริการของบริษัทฯ ที่ชัดเจน ทําให้ลูกค้าสามารถประเมินต้นทุนการแข่งขันของตนเองได้
อย่างถูกต้อง ช่วยให้ลูกค้าสามารถที่จะวางแผนในการดําเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทําให้ลูกค้ามีความพอใจในการบริการของ
บริษัทฯ 

2.2.5 ความยืดหยุ่นในการให้สินเชื่อ 
ปรัชญาการให้บริการสินเชื่อในทุกผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆของบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งอยู่บนความจําเป็นที่ต้องมี

หลักประกันประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เน่ืองจากบริษัทฯ เข้าใจถึงภาระการหาหลักประกันในการขอกู้ยืมเงินของผู้ประกอบการ 
ซึ่งเป็นข้อจํากัดหลักในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเป็นเหตุผลสําคัญในการขาดโอกาสในการแข่งขันและเติบโต แต่ทุกผลิตภัณฑ์
การเงินต่างๆของบริษัทฯจะให้ความสําคัญกับผู้ที่เป็นผู้ชําระหนี้ขั้นตอนสุดท้าย และผู้ครอบครองสินค้า บริการ หรือสินทรัพย์
ดังนั้น ถึงแม้ลูกค้าของบริษัทฯ จะไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีลูกหนี้เป็นหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมีความสามารถในการชําระหนี้สูงด้วยแนวคิดนี้จึงทําให้บริษัทฯ เป็นทางเลือกที่สําคัญ
สําหรับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ 

2.2.6 ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที 
  สินค้าไอทีเป็นสินค้าที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันของผู้บริโภค และได้รับความนิยม มากขึ้นเร่ือยๆ  ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา และจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  อุตสาหกรรมไอทีมีแนวโน้มการเติบโต
สูงขึ้นจากการลงทุนทั้งของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจเนื่องจาก สินค้าไอทีนั้นเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมี
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างสั้นและการที่ บริษัทฯ อยู่ในกลุ่ม เอสวีโอเอ ซึ่งเป็นผู้นําด้านสินค้าไอทีมานาน มากกว่า 25 ปี 
บริษัทฯ จึงมีความเชี่ยวชาญชํานาญในอุตสาหกรรมไอที มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสามารถคาดการณ์แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมไอทีได้อย่างแม่นยําทําให้เข้าใจสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่าง
ดีบริษัทฯ จึงสามารถที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไอทีได้อย่างรวดเร็วและดําเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลทําให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ลักษณะลูกค้า 
  ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มีศักยภาพในการเติบโต มีความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจสามารถผ่อนชําระหนี้ได้ตามกําหนดแต่ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน เน่ืองจากมีข้อจํากัดใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทุนจดทะเบียน หลักทรัพย์ค้ําประกัน  โดยจากตารางยอดการให้สินเชื่อและ
การให้บริการแยกตามประเภทธุรกิจ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ฯ จะประกอบธุรกิจ ไอที ซึ่งบริษัทฯ มีความเชียวชาญและเป็น
ธุรกิจเริ่มต้นของบริษัท โดยในปี 2555-2557 มีสัดส่วนร้อยละ  55.28 ร้อยละ 53.21 และ ร้อยละ 48.52  ตามลําดับ  ในปี 2556-
2557 จะเห็นได้ว่าสัดส่วน สินเชื่อจากธุรกิจ บริการเพ่ิมมากขึ้น  จากร้อยละ 3.35 เป็นร้อยละ 10.91 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทฯ  
ขยายตลาดการบริการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการให้แก่ลูกค้าในธุรกิจบริการด้านการจัดหาแรงงานให้หน่วยงานภาครัฐ  และมี
สัดส่วนการให้สินเชื่อในธุรกิจอื่นๆ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.46 ในปี 2556 เป็น ร้อยละ 11.42 ในปี 2557 จากการที่บริษัทฯ ได้ขยาย
การให้สินเชื่อไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ ที่แตกต่างจากเดิมให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการซ้ือค้ารถขุดตีนตะขาบ เป็นต้น 
 
ตารางแสดงยอดการให้สินเชื่อและการให้บริการแยกตามธุรกิจ 
                           หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 
 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556  ปี 2557 

 ยอดสินเชื่อ   ร้อยละ   ยอดสินเชื่อ   ร้อยละ   ยอดสินเชื่อ   ร้อยละ   ยอดสินเชื่อ   ร้อยละ  

Computer & IT      879.14         61.43     1,309.44         55.28     1,493.39         53.21  1,322.33 48.52 

ก่อสร้าง            -               -         525.80         22.20       668.25         23.81  310.33 11.39 

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์      289.48         20.23       313.90         13.25       246.16          8.77  230.52 8.46 

โรงพยาบาล      131.64          9.20       116.56          4.92       188.98          6.73  175.31 6.43 

บริการ        68.48          4.78         59.52          2.51         94.09          3.35  297.28 10.91 

สินค้า premium/ของชําร่วย        13.96          0.98         15.53          0.66         22.35          0.80  10.88 0.40 

ครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการศึกษา/เครื่องดนตร ี        12.30          0.86          9.62          0.41         18.72          0.67  7.12 0.26 

/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์       
   

  

โฆษณา/สื่อประชาสัมพันธ์         0.44          0.03          6.51          0.27          5.91          0.21  60.37 2.21 

อ่ืน ๆ        35.79          2.50         11.85          0.50         68.99          2.46  311.35 11.42 

รวม      1,431.23          100.00       2,368.73          100.00       2,806.84          100.00  2,725.49 100.00 

 
    ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 
  ธุรกิจการให้สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซิ่ง และ สัญญาเช่าซื้อ 
  ลีสซิ่งและเช่าซื้อ มีความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิ์เป็นสําคัญ โดยเมื่อครบกําหนดตามสัญญาลีสซิ่ง 
กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ให้บริการ (ผู้ให้กู้)  ในขณะที่เช่าซื้อกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้เช่า (ผู้กู้) โดยลีสซิ่งมีอัตราการเติบโตสูง
มากในระยะหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนทางภาษีจากภาครัฐให้แก่ผู้เช่าที่เป็นนิติบุคคล  ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนใหญ่จะ
เน้นการให้บริการสินทรัพย์ประเภทรถยนต์ หรือเคร่ืองจักร ในขณะที่จะไม่ค่อยนิยมให้สินเชื่อ ITเน่ืองจากข้อจํากัดของเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม IT และอุตสาหกรรมดังกล่าว
ยังคงมีความต้องการสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชนขนาดใหญ่ซึ่ง
เป็นกลุ่มลูกหนี้หลักที่บริษัทฯ เน้นการให้บริการ  จะช่วยส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตตามอุตสาหกรรมดังกล่าว   
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  ธุรกิจการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง 
  สําหรับธุรกิจแฟคตอริ่งนั้นถึงแม้จะมีข้อได้เปรียบมากกว่าสินเชื่อธุรกิจประเภทอื่นที่ไม่ต้องใช้หลักประกันใน
การขอสินเชื่อ แต่ในปัจจุบันระบบการให้สินเชื่อรูปแบบใหม่ๆ ของสถาบันการเงินมีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้กู้เป็นอย่างมาก 
ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของช่องทางการระดมทุนที่หลากหลายในระยะหลัง ส่งผลให้ธุรกิจแฟคตอริ่งต้องพัฒนาตัวเองจากสภาวะ
การแข่งขันที่สูงขึ้น 
  โดยสถาบันการเงินยังถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีความได้เปรียบคู่แข่งราย
อื่น โดยเฉพาะด้านต้นทุนทางการเงินที่ต่ํากว่า แต่เน่ืองจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงมีความล่าช้าในการให้บริการ รวมทั้งมี
ข้อจํากัดค่อนข้างมาก บริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กจึงสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากกว่า 

 
ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าของผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินเน่ืองจากลูกค้า

ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจํากัดในเร่ืองทุนจดทะเบียน และหลักทรัพย์ค้ํา
ประกัน  ทําให้ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน  ในขณะเดียวกัน ความล่าช้าในกระบวนการ
พิจารณาของสถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่เน้นลูกหนี้ที่เป็นภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากระยะเวลา
ของงาน หรือระยะเวลาการชําระเงินกําหนดได้ไม่ชัดเจน เหมือนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ทําให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวหันมา
ใช้บริการของผู้ให้สินเชื่อที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน อีกทั้งธนาคารพาณิชย์ยังมีข้อจํากัดในการให้สินเชื่อภายใต้การกํากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลทําให้คู่แข่งส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการผู้ให้สินเชื่อที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน ซึ่ง
แต่ละรายจะมีบริการสินเชื่อที่แตกต่างกัน โดยบริษัทฯจะเน้นลูกค้าที่มีลูกหนี้การค้าเป็นหน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจเป็นส่วน
ใหญ่ รวมทั้งฐานลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจด้านไอที ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นจะจะเน้นลูกค้าที่มีลูกหนี้
การค้าเป็นบริษัทเอกชน และมีฐานลูกค้าที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ทําให้การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อ
ของบริษัทฯ ไม่สูงมาก 
 
 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
3.1 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
เน่ืองจากลักษณะการให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ในกรณีที่เป็นสินเชื่อสัญญาเช่าทาง

การเงินและสัญญาเช่าซื้อ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิดจากทั้งคุณภาพของลูกหนี้การค้า คุณภาพของลูกค้า รวมถึงคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่ลูกค้าส่งมอบให้กับลูกหนี้การค้า สําหรับสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิดจาก
คุณภาพของลูกหนี้เป็นส่วนสําคัญ ในขณะที่สินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ําประกันซอง สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการ และบริการ
จัดหาสินค้า ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิดจากคุณภาพของลูกค้าเป็นสําคัญ  โดยลักษณะการให้สินเชื่อของบริษัทฯ จะไม่เน้น
ความสําคัญของหลักประกัน เนื่องจากทางบริษัทฯ จะมีการทําธุรกรรมกับทางลูกหนี้การค้าในส่วนที่เป็นภาคราชการ ภาค
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการจัดทําโอนสิทธิรับเงินเป็นส่วนใหญ่ จึงถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงลงในระดับเบื้องต้นแล้ว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ ด้วยการตั้งเกณฑ์และกําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบทั้ง
ลูกค้าและลูกหนี้การค้าอย่างรัดกุมก่อนการอนุมัติสินเชื่อในแต่ละประเภท ในส่วนของคุณภาพสินค้าและบริการ เนื่องจากสินค้า
และบริการส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ให้สินเชื่อเป็นธุรกิจด้าน IT ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้าน IT อยู่แล้ว ดังนั้น จึงสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการได้ก่อนที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า ด้วยมาตรการดังกล่าว บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของลูกค้า ลูกหนี้การค้า รวมทั้งคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะส่งมอบให้กับลูกหนี้การค้า โดยที่ผ่านมาในปี 2556 และ ปี 
2557 บริษัทฯ มีค่าเผื่อหน้ีสูญจํานวน 11.40 ล้านบาท และ 16.90 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.67 และร้อยละ 1.97 
ของยอดลูกหนี้คงค้างของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 และ ปี 2557 
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3.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นต้นทุนหลักของบริษัท ฯ ซ่ึงแปรผันตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีผลต่อการกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เน่ืองจาก ต้นทุนของ

บริษัทฯ ส่วนใหญ่ เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้น  ดังนั้นในส่วนที่เป็นสินเชื่อระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
สินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ําประกันซอง สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการ และบริการจัดหาสินค้า บริษัทฯ จะสามารถปรับอัตรา
ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง สําหรับสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและ สินเชื่อสัญญาเช่า
ซื้อ บริษัทฯคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ กับ
อัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า จะมีการบวกเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอกับความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้บริหารจัดการในการหาแหล่งเงินทุนที่มีระยะเวลาสอดคล้องกับสินเชื่อแต่ละประเภท 
(Matching Source) เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอีกแนวทางหนึ่งด้วย 

 
3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 
ณ วันที่ 3 1 ธันวาคม  2557 บริษัทฯ มีสถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่งโดยมีวงเงินรวม

ทั้งสิ้น 995.00 ล้านบาททั้งนี้วงเงินส่วนใหญ่เป็นวงเงินระยะสั้นเป็นจํานวน 845.00  ล้านบาท  ประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี
และตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูกเรียกให้ชําระคืนเงินก่อน กําหนดระยะเวลา หรือ กรณีสถาบันการเงินไม่
ต่ออายุสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน 

อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ ได้มีการบริหารสภาพคล่องเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดย พยายามจัดสรรแหล่งใช้ไป 
(Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับแหล่งได้มาของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้
เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นการขายลดตั๋วแลกเงิน (Bill 
of Exchange) ให้แก่ผู้ลงทุน จะช่วยทําให้บริษัทฯสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีขึ้น รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการหาแหล่ง
เงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  
2.59 เท่า และ 1.36 เท่าตามลําดับ 

 
3.4 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจาก การแข่งขันกับผู้ให้บริการสินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงิน หรือผู้ให้สินเชื่อที่มีผู้ถือหุ้นที่เป็น

สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าของผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินเน่ืองจาก
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจํากัดในเร่ืองทุนจดทะเบียนและหลักทรัพย์ค้ํา
ประกัน ทําให้ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและไม่ได้รับสินเชื่อที่ต้องการอย่างทันเวลา  ใน
ขณะเดียวกัน ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาของสถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะไ ม่เน้นลูกหนี้ที่เป็นภาค
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากระยะเวลาของงานหรือระยะเวลาการชําระเงินกําหนดได้ไม่ชัดเจนเหมือนบริษัทเอกชนขนาด
ใหญ่ ทําให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวหันมาใช้บริการของผู้ให้สินเชื่อที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน 

คู่แข่งขันของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยแต่ละผู้ประกอบการต่างเน้นการ
ให้บริการสินเชื่อในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ในขณะที่บริษัทฯ มีการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรตั้งแต่การสนับสนุนสินเชื่อ
ล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ําประกันซอง (Bid Bond) เพ่ือให้ลูกค้าสามารถดําเนินธุรกิจได้ตั้งแต่
เร่ิมประมูลงาน รวมทั้งสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการ ( Project Backup Financing) และบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) 
เพ่ือช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้าหลังจากประมูลงานได้ ก่อนที่จะให้บริการสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ  (Post-Finance) 
ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องต่อไป และด้วยกลยุทธ์
การตลาดที่สําคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อัตรา
ค่าบริการที่ชัดเจน  ความยืดหยุ่นในการให้สินเชื่อ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชนขนาดใหญ่มีการลงทุนในการพัฒนางานด้านไอทีค่อนข้างมาก ทําให้บริษัทฯ สามารถแข่งกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.5 ความเสี่ยงในการพ่ึงพิงบุคลากร 
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พนักงานถือเป็นบุคลากรที่สําคัญ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดเพราะ

จะเป็นผู้ที่เข้าถึงและติดต่อกับลูกค้า ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น หากต้อง
เสียบุคลากรเหล่านี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการ
สูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและ
เติบโตไปพร้อมๆ กับความสําเร็จของบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดเพ่ือจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวทํางานกับบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 4,200,000 หุ้น เพ่ือเสนอขาย ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชน (ในราคาเดียวกัน) ซึ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นเจ้าของบริษัทฯ  ที่
ร่วมสร้างมารวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างกําลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงานทํางานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทํางานเป็นทีม ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล  ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิง
บุคลากรคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามจากอดีตที่ผ่านมาอัตราหมุนเวียนของบุคลากรในตําแหน่งที่สําคัญอยู่ในระดับที่ต่ํา
มาก ซึ่งสะท้อนถึงความภักดีของบุคลากรที่มีต่อองค์กร รวมถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร 

 
3.6 ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) (“เอสวีโอเอ ”) ถือหุ้นในบริษัท ฯ ร้อยละ 86.21 ของ

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และภายหลังการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนในครั้งนี้  รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอ
ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อประชาชน จํานวน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้นดังกล่าวพร้อมกับ การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน และใน
ราคาเดียวกัน สัดส่วนการถือหุ้นของ เอสวีโอเอจะลดลงเหลือร้อยละ  47 ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวยังคงสามารถควบคุมมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเร่ืองที่กฎหมายกําหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เน่ืองจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้เสียงซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 สําหรับ
การใช้สิทธิในการคัดค้านในมติต่างๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีความต้องการให้อิสระ แก่บริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจาก ธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
ธุรกิจการเงิน อย่างชัดเจน แตกต่างจากธุรกิจของเอสวีโอเอ ถึง แม้ว่าเอสวีโอเอจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ก็ตระหนักดีว่าธุรกิจ
ลักษณะนี้ต้องการความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน โดยจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ
ด้านการเงิน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ท่าน จาก
จํานวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ ธุรกิจด้านการเงินหรือมีความ รู้เฉพาะด้านที่เอื้อ ประโยชน์ ต่อการประกอบ
ธุรกิจของ บริษัทฯ ทั้งสิ้น  เพ่ือทําหน้าที่ให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรองมิให้เกิด
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดย
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนแล้วโครงสร้างการบริหารทั้งในระดับกรรมการและผู้บริหารจะยังคงเป็นเช่นเดิม 

 
3.7 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  
เน่ืองจากเอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่14 มิถุนายน 2556  ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21

ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  และภายหลังการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนในครั้งนี้ รวมทั้งเอสวีโอเอจะ
เสนอขายหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อประชาชน จํานวน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้นดังกล่าวพร้อมกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนและ
ในราคาเดียวกัน  สัดส่วนการถือหุ้นของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือร้อยละ 47  ซึ่งสถาบันการเงินที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจํานวน 3 แห่ง 
ได้กําหนดเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินว่าเอสวีโอเอ จะต้องดํารงสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 47       ถึงแม้ว่าหุ้นที่       
เอสวีโอเอถือทั้งหมดจะอยู่ในกําหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นเป็นระยะเวลา 12เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ  เร่ิมทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกําหนดระยะเวลา  6 
เดือน เอสวีโอเอจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และอีกร้อยละ 75 เมื่อ
ครบ 12 เดือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงการผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน 3 แห่ง  หากเอสวีโอเอ
จําหน่ายหุ้นที่ตนถืออยู่ภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 47 

 



บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                              แบบ 56-1 แบบ 69-1 
 

ส่วนที่ 1 หน้า 19 
 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้จากการให้สินเชื่อ 
สินทรัพย์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัท คือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้จากการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ โดย

สามารถแยกตามประเภทการให้สินเชื่อและการให้บริการ ดังนี้ 
  

 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ลูกหนี ้
(ล้านบาท) 

ร้อย
ละ 

ลูกหนี ้
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ลูกหนี ้

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ลูกหนี ้
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน 185.00 39.92  226.55  37.21 270.91 39.65 258.74 30.12 

สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ 75.13 16.21    76.60 12.58 72.92 10.67 78.03 9.08 

สินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง (Factoring) 

169.87 36.65  156.19 25.66 152.20 22.28 265.10 30.86 

บริการจัดหาสินค้า 
(Trade Finance) 

33.48 7.22  54.70 8.99 60.41 8.84 52.15 6.07 

สินเชื่อเพื่อสนับสนุน
โครงการ (Project Backup 
Financing) 

-    -    94.74 15.56 126.80 18.56 205.02 23.87 

รวม 463.48 100.00  608.78 100.00  683.24 100.00 859.04 100.00 
หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบี้ยค้างรับ 
 

ทั้งนี้ หากแบ่งลูกหนี้การค้าและลูกหนี้จากการให้สินเชื่อแต่ละประเภทตามรายละเอียดอายุของยอดหนี้คงค้าง และ
การสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะเป็นดังนี้ 

 
4.2  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกติยังไม่ถึงกําหนดชําระ 178.33 96.39 217.94 96.20 246.01 90.81 241.60 93.38 

- ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 6.56 3.55 8.29 3.66 11.82 4.36 11.09 4.29 

- ค้างชําระตั้งแต่ 1-3 เดือน - - 0.19 0.08 9.64 3.56 5.67 2.18 

- ค้างชําระตั้งแต่ 3-6 เดือน 0.11 0.06 -    - 2.31 0.85 0.05 0.02 

- ค้างชําระตั้งแต่ 6-12 เดือน -    - 0.13 0.06 1.13 0.42 0.03 0.01 

- ค้างชําระตั้งแต่ 12-18 เดือน -    - - - - - 0.15 0.06 

- ค้างชําระตั้งแต่ 18 เดือนข้ึนไป -    - -    - - - 0.15 0.06 

- ลูกหนี้ท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินคดีตามกฎหมาย -    - -    - - - - - 

รวม 185.00 100.00 226.55 100.00 270.91 100.00 258.74 100.00 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  -  1.34  0.56  
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 185.00  226.55  269.57  258.18  

หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบี้ยค้างรับ 
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4.3 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิังไม่ถึงกําหนดชําระ 72.24 96.16 68.59 89.54 69.31 95.05 75.29 96.49 
 - ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 2.77 3.69 4.00 5.22 2.30 3.15 1.85 2.37 
 - ค้างชําระตั้งแต่ 1-3 เดือน 0.05 0.07 3.95 5.16 1.31 1.80 0.89 1.14 
 - ค้างชําระตั้งแต่ 3-6 เดือน 0.06 0.08 0.06 0.08 - - - - 
 - ค้างชําระตั้งแต่ 6-12 เดือน -    - -    - -    - -    - 
 - ค้างชําระตั้งแต่ 12-18 เดือน -    - -    - -    - -    - 
 - ค้างชําระตั้งแต่ 18 เดือนข้ึนไป -    - -    - -    - -    - 
 - ลูกหนี้ท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 

-    - -    - -    - -    - 

รวม 75.12 100.00 76.60 100.00 72.92 100.00 78.03 100.00 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  -  0.05  0.04  
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ 75.12  76.60  72.87  77.99  

หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบี้ยค้างรับ 
 
4.4 ลูกหนี้จากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
 

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกติยังไม่ถึงกําหนดชําระ 153.14 90.16 129.77 83.09 139.02 91.34 248.12 93.59 
- ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 3.25 1.91 20.97 13.43 7.19 4.72 8.85 3.34 
- ค้างชําระตั้งแต่ 1-3 เดือน 7.79 4.59 0.04 0.03 3.54 2.33 0.39 0.15 
- ค้างชําระตั้งแต่ 3-6 เดือน 2.72 1.60 -    - - - 0.12 0.05 
- ค้างชําระตั้งแต่ 6-12 เดือน -    - -    - -    - 5.39 2.03 
- ค้างชําระตั้งแต่ 12-18 เดือน -    - 1.99 1.27 -    - - - 
- ค้างชําระตั้งแต่ 18 เดือนข้ึนไป -    - -    - -    - - - 
- ลูกหนี้ท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินคดีตามกฎหมาย 2.96 1.74 3.41 2.18 2.45 1.62 2.23 0.84 

รวม 169.86 100.00 156.18 100.00 152.20 100.00 265.10 100.00 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.15 

 

5.22 

 

7.52 
 

10.01  

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง – สุทธิ 166.71 

 

150.96 

 

144.68 

 

255.09  

หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบี้ยค้างรับ 
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4.5 ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงนิ (Project Backup Financing) 
 

ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกติยังไม่ถึงกําหนดชําระ -    -    86.56 91.36 121.10 95.50 198.40 96.77 
- ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน -    -    8.19 8.64 5.70 4.50 2.30 1.12 
- ค้างชําระตั้งแต่ 1-3 เดือน -    -    -    -    -    -    - - 
- ค้างชําระตั้งแต่ 3-6 เดือน -    -    -    -    -    -    3.97 1.94 
- ค้างชําระตั้งแต่ 6-12 เดือน -    -    -    -    -    -    - - 
- ค้างชําระตั้งแต่ 12-18 เดือน -    -    -    -    -    -    - - 

- ค้างชําระตั้งแต่ 18 เดือนข้ึนไป -    -    -    -    -    -    - - 
- ลูกหนี้ท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินคดีตามกฎหมาย -    -    -    -    -    -    0.35 0.17 

รวม -    -    94.75 100.00 126.80 100.00 205.02 100 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  -  0.06  2.93  
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน – สุทธิ -  94.75  126.74  202.09  

หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบี้ยค้างรับ 
 
4.6 ลูกหนี้การค้า(Trade Finance) 

ลูกหนี้การค้า 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกติยังไม่ถึงกําหนดชําระ 16.21 48.43 37.80 69.10 44.85 74.24 48.30 92.62 
  - ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 4.76 14.22 5.14 9.40 2.99 4.95 - - 
  - ค้างชําระตั้งแต่ 1-3 เดือน 5.22 15.60 10.08 18.43 8.04 13.31 - - 
  - ค้างชําระตั้งแต่ 3-6 เดือน 4.72 14.10 -    - 2.85    4.72 - - 
  - ค้างชําระตั้งแต่ 6-12 เดือน -    - -    - -    - 1.86 3.57 
  - ค้างชําระตั้งแต่ 12-18 เดือน - - -    - -    - - - 
  - ค้างชําระตั้งแต่ 18 เดือนข้ึนไป -    - -    - -    - - - 
  - ลูกหนี้ท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินคดีตามกฎหมาย 2.56 7.65 1.68 3.07 1.68 2.78 1.99 3.81 

รวม 33.47 100.00 54.70 100.00 60.41 100.00 52.15 100.00 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1.68  1.68  2.44  3.37  
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 31.79  53.02  57.97  48.78  

หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบี้ยค้างรับ 
 

นโยบายการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   
บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญจากอายุหนี้เป็นเกณฑ์ดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 

ตารางการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
อายุลูกหนี ้ ร้อยละจากยอดหนี้ 

1. ค้างชําระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เดือน 1 
2. ค้างชําระมากกว่า 1 เดือน 2 
3. ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน 20 
4. ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน 50 
5. ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 100 



บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                              แบบ 56-1 แบบ 69-1 
 

ส่วนที่ 1 หน้า 22 
 

เน่ืองด้วยวิธีการพิจารณาตั้งสํารองหนี้สูญดังกล่าวข้างต้นใช้การพิจารณาแต่ละสัญญา ดังนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา
เน่ืองจากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนด และมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญาอื่นด้วย บริษัทฯ จะต้องตั้ง
สํารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญทุกๆ สัญญาที่ลูกค้านํามาทําธุรกรรมกับบริษัทโดยสุทธิกับหลักประกันอื่น (ถ้ามี) เช่น เงินมัดจํารับ, 
เงินส่วนต่างรอคืนลูกค้า เป็นต้น 

   
  นโยบายการตัดหนี้สูญ 

บริษัทฯ มีนโยบายการตัดหนี้สูญตามกฎกระทรวงฉบับที่  186 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจําหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีตามตาราง
อํานาจอนุมัติ (Authority Table) 

 
4.7 อาคารและอุปกรณ์ 
 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้ 

1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

2. คดีที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 
3. คดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(บาท) 
ส่วนปรับปรุงสํานักงานเช่า เป็นของผู้ให้เช่า 641,525.00 ตามสัญญาเช่า 
ยานพาหนะ เป็นของลีซ อิท 5,908,982.00 ไม่ม ี
อุปกรณ์สํานักงาน เป็นของลีซ อิท 433,015.00 ไม่ม ี
เครื่องตกแต่งสํานักงาน เป็นของลีซ อิท 433,299.00 ไม่ม ี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นของลีซ อิท 364,273.00 ไม่ม ี
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เป็นของลีซ อิท 1,228,095.00 ไม่ม ี

รวม   9,009,189.00   
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

ชื่อบริษัท บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน) 
 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ 900/17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) สัญญาเช่าซื้อ (Hire 

Purchase) และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring)  รวมทั้งมีบริการทางการเงิน
เสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ําประกันซอง (Bid Bond) สินเชื่อเพ่ือ
สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) และบริการจัดหาสินค้า ( Trade 
Finance) 

 
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000353 
 
โทรศัพท์ 0-2686-3200-4 
 
โทรสาร 0-2686-3228 
 
เว็บไซต์ www.leaseit.co.th 
 
 
บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศัพท์ 66(0)-2229-2800 โทรสาร 66(0)-2654-5642 
 หรือ TSD Call Center 66(0)-2229-2888 
 
ผู้สอบบัญชี นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 
 นางสาวรัตนา จาละ       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3 734 
 นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 
  
 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศัพท์ 66(0)-2264-0777  โทรสาร 66(0)-2264-0789-90 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  ทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัท มีดังนี้  

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท 

ทุนช าระแล้ว : 200,000,000 บาท 

หุ้นสามัญ : 200,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท 

โดยบริษัทได้น าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในวันที่  25 มีนาคม 2557 

7.2 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังน้ี  

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ  

1 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน)                   93,999,965                          47.00  

2 นายประสิทธิ์  กาญจนศักด์ิชัย                  16,000,000                           8.00  

3 นายมินทร์  อิงค์ธเนศ                    6,420,237                           3.21  

4 นายทรงพล  ชัชวาลย์พันธ์                     3,000,000                           1.50  

5 นายวิวัฒน์  จิตปรีดากร                    1,753,220                           0.88  

6 นางผกาวดี ช่างวิชชุการ                     1,600,000                           0.80  

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด                     1,363,069                           0.68  

8 นายสุธี ทัศนานุกุลกิจ                    1,200,000                           0.60  

9 นางนิธิมา หล้าค ามูล                     1,163,000                           0.58  

10 นายอนุรุท พรมมี                     1,021,000                           0.51  

  รายย่อยอื่นๆ                  72,479,509                          36.24  

                      รวม                 200,000,000                        100.00  
หมายเหตุ บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายช่ือผู้ถือหุ้น ดังนี้  
 /1   รายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญของเอสวีโอเอ 10 รายแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 
ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น    จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
1  นายมินทร ์ อิงค์ธเนศ    172,496,450.00 24.40 
2  BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 62,461,740.00 8.83 
3  นายวิจิตร  โภคะกุล    26,017,600.00 3.68 
4  นายนพดล  อนูรักษ์ชัยวิทย์   18,366,100.00 2.60 
5  นายก าธร  พูนศักดิ์อุดมสิน   12,003,100.00 1.70 
6  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  9,000,000.00 1.27 
7  นายเขต  หวั่งหลี    8,008,900.00 1.13  
8  นายจตุพล  เกรียยงไชยกิจกุล   7,822,300.00 1.11 
9  บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จ ากัด   7,700,000.00 1.09 
10  บริษัท  ยูนิแชมป์ จ ากัด    7,290,000.00 1.03 
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7.3 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลัง

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ  สภาพคล่องทางการเงิน 

ภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1   คณะกรรมการบริษัทฯ  
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้  คือ

คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดูแล  อีกด้วย เน่ืองจากบริษัทฯยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก จึงยังอาจไม่เหมาะสมในการมีคณะกรรมการย่อย
หลายชุด) และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางดวงพร สุจริตานุวัต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร รองประธานกรรมการ 
3. นายสมพล เอกธีรจิตต์  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
4. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นางนิจนิรันดร์  สุวรรณเกต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
*นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  

คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตรวจสอบภายใน 
กรรมการผู้จัดการ 

คุณสมพล เอกธีรจิตต์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงาน Back Office 
คุณรุ่งนภา โอกาศ 

ผู้จัดการทั่วไป 
สายงาน Front Office 
คุณธีรวัฒน์ ข าเมือง 

แผนกบัญชีและการเงิน 
คุณชลธิชา  ศุภลักษณ์เมธา 

แผนกเครดิต 
คุณปิยนันท์ มงคล 

แผนกปฏิบัติการ 
คุณรุ่งนภา โอกาศ (รักษาการ) 

 

แผนกการขายและการตลาด 
คุณฤทธิไกร บรรเทาทุกข์ 
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 โดยมี นางรุ่งนภา โอกาศ เป็นเลขานุการบริษัทฯ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่  13/2555 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร, นายสมพล เอกธีรจิตต์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึง
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม
ก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการ
เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร  

5. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
และก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 

6. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท า
ขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 
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8.2   คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางดวงพร สุจริตานุวัต * ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ * กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการตรวจสอบ 
5. นางนิจนิรันดร์  สุวรรณเกต กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ *เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ได้โดยนางดวงพร สุจริตานุวัต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บี
ที จ ากัด และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด(มหาชน)และนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการคลัง รวมทั้ง
มีประสบการณ์ด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) (รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ) โดยมีนายภัทรพล ศิริวิบูลย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน          

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด ของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย    
ปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ  
(จ)  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ         

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม  ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ

บัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 
8.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก ากับดูแล  
 เน่ืองจากบริษัทฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลด้วย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางดวงพร สุจริตานุวัต ประธานกรรมการ สรรหา ประธานกรรมการค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากับดูแล 

2. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี 

กรรมการสรรหา กรรมการค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากับดูแล 

3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ 
4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข 
5. นางนิจนิรันดร์  สุวรรณเกต 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีดังนี้ 
1. สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 
2. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายก าหนดค่าตอบแทน 
3. สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่

เก่ียวข้อง 
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ 

ค่าตอบแทนในรูปหุ้น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบายก าหนด
ค่าตอบแทน  และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ 

5. สอบทานสิทธิตามสัญญาที่กรรมการผู้จัดการจะได้รับจากการยกเลิกสัญญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือ
เสนอว่าจะจ่าย เพ่ือพิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่ 

6. เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงาน
การด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยเปิดเผย
โครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้ 
1. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
2. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลื้อกตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ  
3. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความต้องการใน

ปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของบริษัท และให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการ
ปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็น 

4. ให้ความส าคัญกับการประเมินผลงานของตนเอง ของคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขตามที่เห็นว่าจ าเป็น 
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5. ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 

6. ในการประเมินผู้มีคุณสมบัติเพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องพิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
ประสบการณ์  และความสามารถที่จ าเป็นหรือไม่ 

7. พิจารณาความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ 
8. ชี้แจงเหตุผลในการให้ค าแนะน าของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในค าแนะน า

ดังกล่าวข้างต้น 
9. ด าเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ 
10. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงต าแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผู้บริหารหลัก ตามที่ตน

เห็นสมควร 
11. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามความสมควร 
12. จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งคร้ัง 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีดังนี้ 
1. ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปส าหรับการก ากับดูแลและการควบคุม

กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. ก าหนดและด ารงไว้ซึ่งนโยบายและกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่เหมาะสม 
3. ด าเนินการให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เก่ียวกับก ากับดูแลกิจการที่

คณะกรรมการได้อนุมัติ เพ่ือให้มีการก ากับดูแลกิจการในบริษัท 
4. ก ากับดูแลให้กรรมการผู้จ้ดการประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ 

เก่ียวกับก ากับดูแลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
5. ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องส าคัญต่างๆ ผลการตรวจสอบ และค าแนะน าเก่ียวกับ

การก ากับดูแลกิจการ 
6. ชี้แจงเหตุผลในการให้ค าแนะน าของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในค าแนะน า

ดังกล่าว 
7. ด าเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
8. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของตน และหลักปฏิบัติ

เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
9. จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งคร้ัง 
 

8.4  เลขานุการบริษัทฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2555  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

แต่งตั้ง นางรุ่งนภา โอกาศ  ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยนางรุ่ง
นภา  จะเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรส าหรับเลขานุการบริษัท (CSP) หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้ 

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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8.5  ผู้บริหาร 

 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ 
2. นางรุ่งนภา โอกาศ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงาน Back Office 
3.   นายธีรวัฒน์ ข าเมือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงาน Front Office 
4. นางสาวปิยนันท์ มงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ – แผนกเครดิต 
5.   นายฤทธิไกร บรรเทาทุกข์ ผู้ช่วยผู้จัดการ - แผนกการขายและการตลาด 
6.   นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา ผู้ช่วยผู้จัดการ - แผนกบัญชีและการเงิน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ 

2. ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

3. จัดท านโยบายแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ เพ่ือน าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

4. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ  โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไป

ตามอ านาจด าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. มีอ านาจในการอนุมัติอัตราก าลังคนการจ้างงาน  และบรรจุพนักงาน  และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานตามที่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต าแหน่ง 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  อย่างสม่ าเสมอ  และมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน

การบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการ

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว 

8. ออกค าสั่งระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆ  เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามนโยบายและเพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯรวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร 

9. มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานชุดต่างๆ  เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและ

โปร่งใส  และมีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  โดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของกรรมการผู้จัดการ  หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร  ซึ่ง

กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ  หรือการมอบอ านาจนั้นๆ  ได้ตามที่

เห็นสมควร 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ทั้งนี้ในการด าเนินการเรื่องใดที่

กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อย  และ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง  กรรมการผู้จัดการไม่มีอ านาจอนุมัติการ

ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
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กรณ)ี เพ่ืออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด 

การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงินส าหรับใช้จ่ายเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และในส่วนธุรกรรม

ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 การจ่ายเงินเกิน         
งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ  

รายจ่ายเกิน  
งบประมาณได้รับอนุมัติ 

การสั่งซื้อสินค้าเพ่ือให้    
เช่าแบบลีสซิ่ง /เช่าซื้อ / 
จัดหาสินค้าให้ลูกค้า 

การสั่งซื้อสินค้า
ทั่วไป 

กรรมการผู้จัดการ < 10%                    
แต่ไม่เกิน 2.50 ล้านบาท 

< 10%                   
แต่ไม่เกิน 2.50 ล้าบาท 

< 10.00 ล้านบาท < 3.00 ล้านบาท 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ < 0.05 ล้านบาท < 0.05 ล้านบาท < 5.00 ล้านบาท < 0.25 ล้านบาท 
 

8.5  การสรรหากรรมการ 

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระท าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ สรรหา

บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด จากนั้นที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะท าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ  

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า  5 คน และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด  

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้ง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ

ในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ

ที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่

อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง  

บริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จ ากัด  และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
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แทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่

ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้าน

อื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มี

นโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อย ละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง    

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา       

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอ

ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความ

ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ 

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออณุญาตต่อ 

กลต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใชก่รรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 

ปี ก่อนวันยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
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7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ท่าน

โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ

คับข้อบัง  และ/หรือระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้  

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ

การเงินได้ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557                            (หน่วย : บาท) 
 

ชื่อ-สกุล 
 
 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ านวนการประชุมรวม  

ปี 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ปี 2557 

1. นางดวงพร สุจริตานุวัต 12/12 1,865,000.00 

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ* 03/12 135,000.00 
3. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร  12/12 540,000.00 
4. นายสมพล เอกธีรจิตต์ ** 12/12 0.00 
5. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี 12/12 665,000.00 
6. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ 11/12 660,000.00 
7.    นายสุทัศน์  ขันเจริญสุข 11/12 660,000.00 
8.    นางนิจนิรันดร์  สุวรรณเกต*** 08/12 440,000.00 
 รวม  4,965,000.00 

หมายเหตุ * นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2557 
 ** นายสมพล เอกธีรจิตต์ ได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการเนื่องจากได้รับเงินเดือนประจ าใน

ฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัท 
 *** นางนิจนิรันดร์ เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 4/2557  
  เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2557 แทนนายมินทร์ อิงค์ธเนศ ท่ีได้ลาออก 
 ****   ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอจ่ายโบนัสกรรมการ (ยกเว้น

กรรมการผู้จัดการ) เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2557 ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 
10 เมษายน 2558 โดยเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว ยังไม่ได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2557  
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  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ านวน 12.97  ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง 
เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ปี 
จ านวนผู้บริหาร 

(ราย) 
จ านวนเงินค่าตอบแทน 

(บาท) 
2557 6 12,972,900.00 

 

9.  การก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส าคัญในการน าไปสู่การมี

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดให้มี
นโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน

การที่จะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ  
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น  
 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ 
และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน  

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม 

3. บริษัท จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุม ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบัน 
โดยบริษัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพ่ือช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ  
5. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือ

หุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
 อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 
34 อาคารไอทีโปรเฟสชั่นแนล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2557 จ านวน 9  ท่าน 
 
 บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น
ผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน
ก่อนการประชุม และได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัทที่ 
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www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม
แต่อย่างใด 
 
 บริษัทฯ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ก าหนด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เข้า
ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือ
ร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 
 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม โดยมีที่ปรึกษา
กฎหมายท าหน้าที่ก ากับดูแลการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบริษัท 
และวาระการประชุมอย่างเต็มที่ 
 
 บริษัทฯ ได้ท าการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไปภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้

ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นราย
ย่อย โดยได้ด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมี
สิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง 

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 และ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมาย
ข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพ่ิมทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด ซึ่งระบุถึงเอกสาร/หลักฐานทั้งค าแนะน าขั้นตอนในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leaseit.co.th 

http://www.leaseit.co.th/
http://www.leaseit.co.th/
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การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามล าดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 
คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  (Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่ง
รวมถึงกรรมการผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง  รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล รวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯหรือน าข้อมูลของบริษัทฯ  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วน
ตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เก่ียวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th 

บริษัทฯ มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนท ารายการ  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยง นโยบาย
การก าหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่าง
ชัดเจนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายไม่อนุญาตให้มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การ
ให้กู้ยืมเงิน การค้ าประกันสินเชื่อ 

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

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

ก) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ
ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ดังนี้ 

1. พนักงาน : บริษัทฯ ให้ ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง และเน้นบุคลากรมี

ประสบการณ์ในการท างานตรงกับลักษณะงานของบริษัทฯ เพ่ือความเชี่ยวชาญในงานน้ัน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงาน

เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความส าเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอด

เส้นทางการท างาน โดยพัฒนาทักษะ เ พ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเน่ือง  และความสามารถของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการ

สร้างความก้าวหน้าในการท างานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในเรื่องผลตอบแทนที่

เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน าโดยทั่วไป  ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นอาทิเช่น 

ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี ในรูปแบบของเงินจูงใจ  (Incentive) และเงินโบนัส  (Bonus) และในระยะยาว โดยการ

น าเอารูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard โดยอาศัยการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือ

ทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน ที่จะ

ช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรโดยบริษัทฯ 

ศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน ประเมินผลการท างานและ

ความก้าวหน้าในการท างานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ดี  นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่าง

http://www.leaseit.co.th/
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การศึกษาโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพ่ือให้พนักงานได้ออมและสร้างผลตอบแทนการลงทุนใน

ระยะยาวและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองสวัสดิการและ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษัทฯได้จัดสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด อาทิ วันเวลาท างาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ าปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ 

รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ

พนักงานทราบ และนอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายก าหนด อาทิ การประกันสุขภาพ ซึ่ง

ครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ และการตรวจสุขภาพประจ าปี 

รวมถึงจัดให้มีมาตรการการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน  อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากาก

อนามัยและแอลกอฮอล์เจลส าหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงาน

ในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็น

ต้น  

จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี 2557 พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตรา

การเจ็บป่วยจากการท างาน เท่ากับ ศูนย์ 

2. คู่ค้า  บริษัทฯ  ปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามข้อตกลงทางการค้าที่ได้ตกลงกันทั้งนี้โดยการก าหนดเงื่อนไขและแนว

ทางการปฎิบัติตั้งแต่แรกอย่างชัดเจนและเป็นธรรม  ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพ่ือประโยชน์โดยรวม

ทั้ง 2 ฝ่าย 

 2.1 .ลูกค้า : บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติต่อลูกค้า ทุกรายโดยมีการแจ้งเงื่อนไขให้รับทราบ
อย่างชัดเจน โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการให้การบริการลูกค้า และให้
ค าแนะน าช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า โดยไม่เปิดเผยความลับ
ของลูกค้า 
 2.2. เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัท และเจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทฯ
มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และ
ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ
ค่าธรรมเนียม การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีเหตุผิด
นัดช าระหนี้  

3. คู่แข่ง  : บริษัทฯ ด าเนินการโดยสุจริตและการรักษามาตรฐานในการให้บริการ และยึดหลักการไม่กล่าว

พาดพิงคู่แข่ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดี

ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งอื่นต่างก็มีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า เช่นเดียวกัน 

4. สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ เน้นการประพฤติ

ปฎิบัติอย่างเป็นธรรมตนโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้จัดท ากิจกรรมหลากหลาย

รูปแบบเพ่ือช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ  บริษัทฯ ร่วมกับ คณะกรรมการบริษัทฯ คู่ค้า ลูกค้าและเจ้าหนี้ ได้ร่วม

สนับสนุนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งของบริจาค และทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ห่างไกล และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง

ต่อเน่ืองโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ ”ความรับผิดชอบต่อสังคม“  

คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่สามารถด าเนินการได้ภายในบริษัทฯ อาทิ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประหยัดน้ า 

การรณรงค์การใช้กระดาษ Recycle การคัดแยกขยะ รวมไปถึงการบ าบัดน้ าทิ้งเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท

มีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะด าเนินการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯได้ด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่

อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง อาทิ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในบริษัท 

 

ข) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัทฯ สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของ

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่กระท าการในนาม

ของบริษัทจะต้องเคารพในศักด์ิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการ

ปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระท าการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักในการปฏิบัติ ”จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กร“  

 

 

ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน 

     คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นและการติดสินบนทุกรูปแบบและทุกระดับ ไม่

ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2557 

โดยจัดท าเป็นเอกสารแนวการปฏิบัติเก่ียวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

คอร์รัปชั่น โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบริษัท กระท าการซึ่งเป็นการให้

หรือรับของก านัลที่เป็นเงิน หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทาง

ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์กับคู่ค้า และก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว 

โดยบริษัทฯมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความ

ตระหนักถึงความส าคัญและเข้าใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย โดยบริษัทฯมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยรวมทุกสิ้นปี  

ง) การด าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส  

     บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.leaseit.co.th   เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้

มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความ

เดือดร้อนจากการกระท าของบริษัท รวมถึงเรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และการร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ   

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ท างานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือ

ละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และบริษัทได้จัดช่องทางส าหรับพนักงานเพ่ือ

ปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระท าใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืน

ต่อหลักในการปฏิบัติ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท โดยความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั้ง

ที่มาจากผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงาน จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุป

รายละเอียดของเหตุดังกล่าว เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  และด าเนินการแก้ไขเยียวยา 

หรือด าเนินการทางกฎหมายส าหรับการกระท าความผิดดังกล่าวต่อไป  และแจ้งผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ( Whistle blower) และรายละเอียดอื่นๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับ 

เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือพนักงาน 

http://www.leaseit.co.th/
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะท าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึงเอกสาร
ข่าวของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.leaseit.co.th โดยบริษัทฯได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอนอกจากนี้บริษัทฯได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการด าเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน 
และผู้ที่สนใจ รวมถึงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการ บันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบ
จุดอ่อนเพ่ือ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และ
ระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้
จัดท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้การรับรอง 
 ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือ ท าหน้าที่ในการติดต่อและให้
ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อ
ความเป็นจริง และทั่วถึง     ทั้งนี้   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์     
+66 2686 3229 หรือทางอีเมล์ IR@leaseit.co.th บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ  และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 
 

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจ านวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ ที่ไม่เป็น
ผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน และยังด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ านวน 2 ท่าน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พิจารณา
และรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ อนึ่ง บริษัทฯไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท 
และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซ่ึงได้แก่ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
อื่นและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจการให้สินเชื่อของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละ

บุคคลกัน เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่

ของแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดอ านาจหน้าที่ และ

http://www.leaseit.co.th/
mailto:IR@leaseit.co.th
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คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวโดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธาน

ในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการ

ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งค าถามหรือข้อสังเกต ให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารการจัดการกิจการของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

หลากหลาย ทั้งด้านเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และกิจการธนาคาร โดยกรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ มีคุณสมบัติสูงกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ ”รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ

ควบคุม และเลขานุการบริษัท“  

อนึ่ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่

บริษัทใช้บริการอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราช 

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน

วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการด าเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท 

และก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่ก าหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของ

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง

และนโยบายในการด าเนินงานของบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ  

นโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท ารายการระหว่างกัน

ของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ บังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึง

การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ที่ส าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี 

พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และ จะท าการ

เปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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 ระบบการควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการ

จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ ก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ

ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ

บัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง

เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร

สายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายภัทรพล ศิริวิบูลย์  ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน  

 บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร

และจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน ปัจจัย

ความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการ

ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเน่ือง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ( Evaluation on the 

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

Assessment) เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งคณะโดยรวม และเพ่ือช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่าน

มา ผลการประเมินเป็นดังนี้คือ 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลปี 2557 

  

ชื่อกรรมการ คะแนนฉลี่ยที่ได้ 

1. นางดวงพร สุจริตานุวัต 3.91 

2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร  3.91 

3. นายสมพล เอกธีรจิตต์ 3.91 

4. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี 3.91 

5. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ 3.91 

6.   นายสุทัศน์  ขันเจริญสุข 3.91 

7.   นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต 3.91 
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะปี 2557 

หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย           

(คะแนนเต็ม = 4) 

1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 4.00 

2.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4.00 

3.การประชุมคณะกรรมการ 3.89 

4.การท าหน้าที่ของกรรมการ 4.00 

5.ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 4.00 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ ปี 2557 

หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย           

(คะแนนเต็ม = 4) 

1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 4.00 

2.การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3.83 

3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4.00 

 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วม

ประชุม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบริษัท 

รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการ หรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผล

การประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 คร้ัง 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยบริษัทจะแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพ่ือให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการก าหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท า
การเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการ
ประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุก
ท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม และนอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ต้องมีจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้อง
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มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่
เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวนปีละ 12 คร้ัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้ 
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ านวนการประชุมรวม 
 ปี 2557 

1.นางดวงพร สุจริตานุวัต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

12/12 

2.นายเธียรชัย ศรีวิจิตร** รองประธานกรรมการ 12/12 
3.นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 12/12 
4.พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 12/12 
5.นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 11/12 
6.นายสุทัศน์  ขันเจริญสุข กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 11/12 
7.นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต*** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 8/12 
8.นายมินทร์ อิงค์ธเนศ* รองประธานกรรมการ 3/12 

หมายเหตุ 1. *นายมินทร์ อิงค์ธเนศ    ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 
 2.**นายเธียรชัย ศรีวิจิตร  ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการแทนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  
 3.***นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต  ได้รับการแต่งตั้งเข้าท าหน้าที่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ านวน  5 ท่าน ได้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน 
ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น  ซึ่งได้กล่าวถึง บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ 
 อนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ผล
การด าเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการให้สินเชื่อ ธุรกิจการเงิน และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงความเป็น
อิสระในการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  ได้แต่งตั้งให้ นางสาว
ศิริวรรณ สุรเทพินทร ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4604  หรือนางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734  
หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 ซึ่งทุกคนเป็นผู้สอบบัญชีจาก ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและนอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในอีกด้วย 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมาส หรืออย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง โดยในปี 2557 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 คร้ัง และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้  
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 
จ านวนการประชุมรวม 

 ปี 2557 
1. นางดวงพร สุจริตานุวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2.    พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
4.   นายสุทัศน์  ขันเจริญสุข กรรมการตรวจสอบ 4/4 
5.   นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต กรรมการตรวจสอบ 4/4 

หมายเหตุ  นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต ได้รับการแต่งตั้งเข้าท าหน้าที่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ได้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้
ค าแนะน าเก่ียวกับค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
และพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส าหรับการ

รักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้

กับบริษัทในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท

และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน

ส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งจะ พิจารณาจาก

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/เดือน)  

เบี้ยประชุม 

(บาท/ครั้ง)  

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 130,000.- 5,000.- 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.- 

กรรมการและกรรมการอิสระ 40,000.- 5,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 10,000.- 5,000.- 

 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indications) ที่ก าหนดไว้ ซึ่งใน

แต่ละหมวดจะมีการให้น้ าหนักที่แตกต่างกัน และนอกจากนั้นในปี 2558 บริษัทจะจัดท าโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซ้ือ

หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มีความสอดคล้องกับผลงานของ

บริษัท และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น 
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คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ านวน  5 ท่าน ได้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังท าหน้าที่พิจารณาและ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงเป็นต าแหน่งบริหารที่ส าคัญของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ท าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก ากับดูแล 

และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

 

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียว 

ข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้

มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 

of Directors Association : IOD)  

 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ

บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่

ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ  

บริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือท าการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือ

เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท า

ดังกล่าวจะกระท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพ่ือให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะ

ถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

- บริษัทฯ ได้ก าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่

สาธารณชนทราบ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเก่ียวกับข้อก าหนดข้างต้น  
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6. บุคลากร 

- จ านวนบุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ไม่รวมผู้บริหาร 6 ท่าน) 

ฝ่าย จ านวนพนักงาน(คน) 

1. ฝ่ายขายและการตลาด 7 
2. ฝ่ายบัญชี การเงิน และธุรการ 2 
3. ฝ่ายเครดิต 1 
4. ฝ่ายปฏิบัติการ 10 
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 

รวม 21 
 

- ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

-ไม่มี-  

 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ยึดมั่นในกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก             
ธรรมาภิบาล โดยเคร่งครัดในเร่ืองจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

 
นโยบายภาพรวม 
บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน โดยยึดหลักปรัชญาในการบริหารตามพันธกิจและวิสัยทัศน์คือ 
วิสัยทัศน ์(Vision) 
มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งเงินทุนแนวหน้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  (Non Bank) ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง

ต่อเน่ือง ให้มีความแตกต่างเพ่ือตอบสนองความต้องการ (Needs) ที่หลากหลายของลูกค้า/คู่ค้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ครอบคลุม
ตลอดสายวงจรการท าธุรกิจ (Full range services) และตลอดสายประเภทผลิตภัณฑ์ (Full range products) 

 
พันธกิจ (Mission) 
เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน  (Non Bank) ที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จนน าไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในระดับคู่ค้า (True Financial Partner) 

 
10.1  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบนและการคอ ร์รัปชั่น ได้มีการก าหนดไว้เป็น

นโยบายของบริษัทซึ่งบรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัททุกคน ต้อง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ  ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ /ให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง  ไม่ตกลง/รับสินบน
จากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือให้มีการตอบแทนการ
ปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เก่ียวกับ การด าเนินงานของบริษัท โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการรายงานหรือ
การร้องเรียนเก่ียวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น 
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10.2  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือก

ปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด โดยไม่เน้น
เฉพาะการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพียงล าพัง  แต่เน้นความรับผิดชอบ และจริยธรรมควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังเน้น
การมีส่วนร่วมของ พนักงานทุกคน การมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางด้านความคิดซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ  
รวมไปถึง ให้ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน  โดยได้ก าหนดปรัชญาในการด าเนิน
ธุรกิจ และบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง  ๆ เช่น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คณะกรรมการ และผู้บริหาร  
เป็นต้น ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

10.3  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ  มีการก ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม  เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตภายใต้ระบบการพิจารณา

อย่างเป็นธรรม ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรน้ัน  จะด าเนินการอย่างรับผิดชอบภายใต้กรอบ
นโยบาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานอย่างเคร่งครัด  สร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ ดี รวม
ไปถึงมีสวัสดิการที่เหมาะสม  

10.4  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า   ลูกค้าต้องได้รับข้อมูล  รายละเอียดผลิตภัณฑ์   

ความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทน อย่างถูกต้องและเหมาะสม  มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายาม
ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริการ 

10.5 การร่วมพัฒนาชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินการ และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน   

และยังผลให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะมุ่งมั่นให้กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นี้ มีความต่อเน่ืองและมีความเชื่อมโยงร้อยประสานกันจึงได้ก าหนดเป็นหลักการดังนี ้

- ต้องท าอย่างต่อเน่ือง 
- ต้องเชื่อมโยงโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ให้สอดประสานกัน 
- ต้องให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกร่วม 
- ต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น การมีส่วนร่วมของบริษัทคู่ค้า 
 
ดังนั้น ในปี 2557 บริษัท พนักงานและคู่ค้าได้ร่วมกันจัดโครงการ “แรลลี่การกุศล” เพ่ือตอบแทนสังคมภายใต้ชื่อ

โครงการ “ทอฝันปันสุข  ปลูกจิตต์การให้” โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้โครงการน้ีที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ 
1. เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility)  โดยบริษัทฯได้ท าการมอบห้องน้ าให้กับเด็ก

อนุบาลโรงเรียนวัดหนองบัว  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน สร้างแปลงปลูกผักเพ่ือเป็นอาหาร
กลางวันให้เด็กๆ และนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ทางบ้านมีฐานะ
ยากจน เป็นการพัฒนาชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังการรู้จักแบ่งปันและรักสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆ 
เพ่ือเป็นอนาคตที่ดีของชุมชน เมื่อเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้น้องๆในรุ่นต่อไป 

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พนักงาน ให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีม ( Team Building) รวมถึงการปลูก
จิตส านึกในระยะยาวให้แก่พนักงานของบริษัท ในเร่ืองการของการเป็นผู้ให้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relation) และเป็นขยายผลในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไป
ยังกลุ่มลูกค้าของบริษัท  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่  2/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง  

5 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยท าการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน 
ประกอบด้วย 

 
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures) 

 บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และจัดท างบประมาณเพ่ือใช้ในการวัดผลการด าเนินงานของ
บริษัท โดยงบประมาณดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัดตั้งเป้าหมายให้
เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีเหตุผลตามภาวะเศรษฐกิจ ผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานทางบริษัทได้มีการทบทวนเป็นระยะๆ   
โครงสร้างบริษัทเป็นไปตามลักษณะงานและความรับผิดชอบ ซึ่งมีการก าหนดสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เพ่ือทุก
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทมีการก าหนดนโยบายและอ านาจการอนุมัติหรือการด าเนินการใน
เร่ืองต่างๆ ตามล าดับขั้นเป็นลายลักษณ์อักษร ( Level of Authorization) อีกทั้งมีคู่มือปฏิบัติงาน (Work flow) หรือระเบียบ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผ่ายตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นระยะ  นอกจากนี้บริษัทยังมี
นโยบายและแผนการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกรายเพ่ือประโยชน์และรักษาฐานลูกค้าในระยะยาว 
 

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measures) 

 บริษัทมีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะท าให้ปัจจัยความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน ทั้งนี้พนักงานทุกคนทราบบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนรวมทั้งความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมาตรการถูกถ่ายทอดผ่าน
ทางขั้นตอนการท างาน ฝึกอบรมและนโยบายบริษัท 
 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 

 บริษัทก าหนดขอบเขตอ านาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน มีคู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Flow) และรายละเอียดงาน
ของพนักงานในแต่ละส่วนงานและต าแหน่งงาน ( Job Description) อย่างชัดเจน  นโยบายรายการระหว่างกันบริษัทปฏิบัติตาม
หลักการที่ขออนุมัติไว้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมออกเสียงในเร่ืองดังกล่าว  โดยทางคณะกรรมการจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นส าคัญ และพิจารณาเสมือนหนึ่งว่าเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measures) 

 บริษัทใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่รับรองไว้ในรายงานผู้สอบบัญชี  
 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 บริษัทมีการติดตามผลโดยมีการจัดการประชุมทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้งเหตุผล และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เพ่ือประมวลผลสถานการณ์ต่างๆ 
เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขทันเวลา 



บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                              แบบ 56-1 
 

ส่วนที่ 2 หน้า 50 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน 
 

11.1  ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
แผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆโดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้

บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซ่ึงจะเป็น
การพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและจะส่งผลท าให้บริษัทฯ มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
แผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบในปี 255 7  และได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสม   
 

11.2  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
บริษัทส านักงาน อี วาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255 7 ผู้สอบบัญชีได้

สอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้
รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 

12.1  รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
ในปี 2556 และ ป ี2557 บริษัท ฯ มกีารท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2556 ปี 2557  

บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด 
(มหาชน) (“SVOA”)  

- มีกรรมการร่วมกัน คือ         
นายเธียรชัย  ศรีวิจิตร  และ           
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 24.40  วันที่ 17 มีนาคม  
2557 
 

ค่าใช้จ่าย : 
1.  ซื้อทรัพย์สิน 
     -  ให้ลูกค้าเช่าซื้อ  
 
 
     
     -  ใช้เป็นสินทรัพย์ 
 
 
 
2. ซื้อสินค้า 

 

 

 

3. ค่าบริการจ่าย 

 
 
 
 
 

 
 

670,500.00 
 
 
 

75,523.24 
 
 
 

1,313,000.00 
 
 
 

 
451,885.40 

 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

3,827,995.00 
 
 
 
 

393,552.80 
 
 
 
 
 
 

 
 
เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นสินค้าให้ลูกค้าเช่าซื้อ  ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด 
 
เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯในด้าน
ราคาก าหนดจากต้นทุนส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 1-2 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ  ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด 
 
 

ค่าบริการจ่ายเป็นค่าจ้างระบบทรัพยากรบุคคลงานบริหาร
อาคารสถานที่ และงานบริการด้าน IT รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ห้องประชุมของ SVOA และค่าโทรศัพท์ ซึ่งเป็นรายการที่
เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ด้านราคาส าหรับค่าจ้า งระบบ
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารอาคารสถานที่และงานบริการด้าน 
IT มีความสมเหตุสมผล คุ้มค่ากว่าที่บริษัทฯ จะลงทุนระบบ 
และจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อด าเนินการดังกล่าว ในขณะที่
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557  
 
 
 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 
 
การค้ าประกัน : 
วงเงินค้ าประกัน 
ยอดใช้ไป 

 
 
 
 
 

70,024.60 
 
 

685,717,000 
375,902,484 

 
 
 
 
 

36,834.62 
 
 
- 
- 

ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุมเป็นอัตราเดียวกับที่ SVOA คิด
ค่าบริการในการให้บริษัทในกลุ่มใช้ห้องประชุม และค่า
โทรศัพท์เป็นราคาที่คิดตามการใช้งานจริง 
 
 
 
 
 
SVOA เข้าค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร
พาณิชย์  โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน ซึ่งการค้ าประกัน
ดังกล่าวมีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจ าเป็น
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จาก
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด 
(มหาชน) (“IT City”) 

- มี บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ร้อย
ละ 31.96 ข้อมูล ณ. วันที่ 13 มีนาคม 
2557 
 
- บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 
มี กรรมการร่วมกันกับทางบริษัทฯ 
คือนายเธียรชัย  ศรีวิจิตร  และ           
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  
 

ค่าใช้จ่าย : 
1.  ซื้อทรัพย์สิน 
 
 
 
2.  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 

 
38,814.56 

 
 
 

64,106.34 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 

51,526.91 
 
 
 

6,790.36 

 
เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด 
 
เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานของบริษัท ในด้าน
ราคาค านวณตามการใช้งานจริง  
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557  
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์
จ ากัด (มหาชน) (“BOL”) 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายมินทร์ 
อิงค์ธเนศ 
 
- นายมินทร์  อิงค์ธเนศ  ถือหุ้นใน  
BOL ร้อยละ 6.95 ณ วันที่ 6 มีนาคม 
2557 
 

ค่าใช้จ่าย : 
ค่าบริการจ่าย 

 
422,660.00 

 
 

 
420,543.56 

 
เป็นค่าธรรมเนียม ระบบ DSS (Decision Support System) 
เพื่อใช้ตรวจเช็คข้อมูลลูกค้าในการให้สินเชื่อในด้านราคา
สอดคล้องกับราคาตลาด 
 

บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด
(มหาชน) (“ARIP”) 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายมินทร์ 
อิงค์ธเนศ  และนายประกอบ วิศิษฐ์
กิจการ 
 
- นายมินทร์  อิงค์ธเนศ  ถือหุ้นใน  
ARIP ร้อยละ 44.28 ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2557 
 

ค่าใช้จ่าย : 
ค่าส่งเสริมการขาย 
 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 

 
679,274.00 

 
 
 

53,500.00 

 
921,857.00 

 
 
 

107,000.00 

 
เป็นค่าโฆษณาสื่อนิตยสารเพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวการค้าปกติทั่วไป  ในด้านราคา
สอดคล้องกับตลาด 
 
 
 

บริษัท เอส พี วี ไอ 
จ ากัด (มหาชน) 
(“SPVI”) 

- มี บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ร้อย
ละ 29.00 ข้อมูล ณ. วันที่ 18 มีนาคม 
2557 
 
- บริษัท ไอทีซิตี้ จ ากัด (มหาชน) มี 
บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ร้อยละ 31.96 
ข้อมูล ณ. วันที่ 13 มีนาคม 2557 
 
- บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด 
(มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน คือ         

ค่าใช้จ่าย : 
1. ซื้อทรัพย์สิน 
 
 
 
2. ซื้อสินค้า 
 
 

 
68,831.78 

 
 
 

553,550.00 
 

 
185,475.62 

 
 
 

362,291.57 
 

 

 
เป็นการซื้อทรัพย์สิน เพื่อเป็นสินค้าให้ลูกค้าเช่าซื้อ ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด 
 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ  ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557  
นายเธียรชัย  ศรีวิจิตร  และ           
นายมินทร์ อิงค์ธเน ศ เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ  
24.40  วันที่ 17 มีนาคม 2557 
 

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด
(“Data One”) 

- มี บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ร้อย
ละ 100.00 ข้อมูล ณ.วันที่ 14 
สิงหาคม 2557 
 
- บริษัท เอส วีโอเอ จ ากัด 
(มหาชน) มี กรรมการร่วมกัน คือ  
นายเธียรชัย  ศรีวิจิตร 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่าย : 
1.  ซื้อสินค้า 
 
 
 
2.  ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 
 
3.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 
 
 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 

 
7,524,000.00 

 
 

 
- 
 

 
82,233.21 

 
 

 
 
 

8,418.53 

 
- 
 

 
 

515,237.34 
 

 
94,947.57 

 
 

 
 
 

92,841.79 

 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ  ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด 
 
เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่บริษัทฯ เช่าเพื่อเป็นส านักงาน  ด้าน
ราคาค านวณตามพื้นที่ที่ใช้งาน  
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ประกอบด้วยค่าแม่บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าภาษี
โรงเรือน และค่าที่จอดรถ ซึ่งเป็นรายการที่มีความจ าเป็นต่อ
บริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาที่คิดตามการใช้งานจริง   
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 
           กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมและไม่มีความแตกต่างจากการขาย
หรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น 

 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  
การท ารายการระหว่างกันเป็นความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท ารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม  
 ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ส าหรับขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารจะประมาณการรายรับ-รายจ่าย 
ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นประจ า และจัดท างบประมาณรายการระหว่างกันแต่ละประเภทที่จัดท าขึ้นในระยะเวลา 1 
ปี เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการด าเนินการเบิกจ่าย  

 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
 บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินและตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

 นโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการท ารายการระหว่างกันของ

บริษัทและบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ ตามข้อก าหนดเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด  

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 
 13.1งบการเงิน 
 13.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 (ข) งบการเงินปี 2555 ตรวจสอบโดย  นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4 604
จากบริษัท ส านักงาน เอินส์ทแอนด์ ยัง จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ค) งบการเงินปี 2556 ตรวจสอบ โดย นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4 604 
จากบริษัท ส านักงาน เอินส์ทแอนด์ ยัง จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 255 6 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยมีวรรคอธิบายซ่ึงสรุปได้ว่าเก่ียวกับการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 
เร่ือง “ภาษีเงินได้ ” มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนงบการเงินย้อนหลังงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2555 ที่
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพ่ือสะท้อนรายการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว  นอกจากนี้ได้น าเสนองบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายบัญชีดังกล่าวเช่นกัน  

(ง) งบการเงินปี 2557 ตรวจสอบโดย  นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4 604 
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 255 7 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 13.1.2  ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิน 
บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) 

       งบแสดงฐานะทางการเงิน    
(หน่วย : ล้านบาท) 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์           
สินทรัพย์หมุนเวียน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13.61 2.24 9.91 1.44 9.98 1.16 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  53.42 8.77 60.49 8.82 51.87 6.03 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ           
-    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 111.57 18.33 142.20 20.74 144.96 16.84 
-    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 55.87 9.18 48.03 7.01 50.70 5.89 
-    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 145.56 23.91 138.29 20.17 253.66 29.47 
-    ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 94.74 15.56 126.74 18.49 187.34 21.76 
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 5.33 0.88 4.96 0.72 1.86 0.22 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1.82 0.30 3.74 0.55 5.47 0.64 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 481.92 79.15 534.36 77.94 705.84 82.01 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน 12.44 2.04 19.37 2.83 16.03 1.86 
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน-สุทธิ - - - - 14.76 1.72 
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 5.41 0.89 6.39 0.93 1.42 0.16 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 89.66 14.73 97.76 14.26 88.05 10.23 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ 15.26 2.51 18.81 2.74 21.24 2.47 
อุปกรณ ์ 1.62 0.27 5.25 0.77 7.78 0.90 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.96 0.16 0.87 0.13 1.23 0.14 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 1.57 0.26 2.73 0.40 4.43 0.51 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 126.92 20.85 151.18 22.06 154.95 17.99 
รวมสินทรัพย ์ 608.84 100.00 685.54 100.00 860.78 100.00 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           
หนี้สินหมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

378.00 62.09 
      

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ 356.41 51.99 366.20 42.54 
-    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 4.77 0.78 28.07 4.09 23.88 2.77 
-    ภาษีขายท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 12.05 1.98 13.95 2.03 13.88 1.61 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 2.56 0.42 7.01 1.02 8.38 0.97 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ - - - - 0.38 0.04 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 4.41 0.72 4.19 0.61 6.29 0.73 
เงินรับรอคืนลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 24.06 3.95 14.30 2.09 30.85 3.58 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 10.38 1.70 32.16 4.69 24.73 2.87 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 436.23 71.65 456.10 66.53 474.58 55.13 
หนี้สินไม่หมุนเวียน           
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ - - 17.64 2.57 8.75 1.02 
เงินค้ าประกันรับจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 10.35 1.70 10.27 1.50 - - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ - - - - 1.56 0.18 
ส ารองผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 1.57 0.26 2.74 0.40 3.12 0.36 
ภาษีขายท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ – สุทธิ 7.43 1.22 8.37 1.22 7.83 0.91 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19.35 3.18 39.03 5.69 21.27 2.47 
รวมหนี้สิน 455.58 74.83 495.13 72.23 495.85 57.60 
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บริษัท ลีซอิท จ ากัด (มหาชน) 
       งบแสดงฐานะทางการเงิน    

(หน่วย : ล้านบาท) 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนเรือนหุ้น             
  ทุนจดทะเบียน 200.00 32.85 200.00 29.17 200.00 23.23 
  ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 100.00 16.42 116.00 16.92 200.00 23.23 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 8.00 1.17 70.72 8.22 
ก าไรสะสม         

    จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 2.57 0.42 5.77 0.61 8.16 0.95 
  ยังไม่ได้จัดสรร  50.69 8.33 60.64 9.19 86.06 10.00 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือ
หุ้น     (0.75) (0.11) 

 
- 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 153.26 25.17 190.41 27.78 364.94 42.40 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 608.84 100.00 685.54 100.00 860.78 100.00 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย* 65.12 69.56 73.55 70.28 79.96 62.44 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 14.37 15.35 18.43 17.61 27.19 21.23 
รายได้อ่ืน 14.13 15.09 12.67 12.11 20.91 16.33 
รวมรายได้ 93.61 100 104.65 100 128.07 100 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 7.88 8.42 9.15 8.74 11.75 9.17 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16.16 17.26 24.58 23.49 30.48 23.80 
หนี้สงสัยจะสูญ 2.34 2.5 4.5 4.3 5.5 4.29 
รวมค่าใช้จ่าย 26.38 28.18 38.22 36.52 47.73 37.27 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 67.23 71.82 66.42 63.47 80.34 62.73 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 25.95 27.72 26.31 25.14 21.47 16.76 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 41.28 44.09 40.11 38.33 58.87 45.97 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 9.41 10.06 8.01 7.65 11.06 8.64 
ก าไรสุทธิส าหรับป ี 31.86 34.04 32.10 30.67 47.81 37.33 
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งบกระแสเงินสด 
          (หน่วย : ล้านบาท) 

 
2555 2556 2557 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษ ี 41.28 40.11 58.87 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรม
ด าเนินงาน     

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 0.32 0.67 1.33 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 2.06 4.5 5.5 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.19 0.23 0.39 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 0.02 - - 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 25.95 26.31 21.47 
ค่าตัดจ าหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ  (33.20) (34.68) (35.48) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 36.62 37.15 52.08 
สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง     

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (21.30) (7.83) 7.70 
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 13.68 3.99 (112.90) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ (5.73) (1.14) 38.10 
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (94.74) (32.05) (78.22) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1.02 (1.55) 1.37 
หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (7.73) 4.45 1.37 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 16.98 13.34 10.62 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.67 0.87 (10.82) 
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (60.52) 17.22 (90.70) 
จ่ายดอกเบี้ย (25.22) (25.74) (22.84) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (8.21) (9.20) (9.55) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (93.95) (17.72) (123.09) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกันลดลง(เพิ่มขึ้น) (2.26) (6.94) 3.34 
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.53) (4.20) (1.25) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (3.79) (11.14) 2.09 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

 เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 118.63 (21.59) 9.79 
เงินสดรับ/จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (10.21) (40.95) (14.33) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - 24.00 145.60 
เงินปันผลจ่าย (10.91) (18.20) (20.00) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 97.51 25.16 121.06 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (0.23) (3.70) 0.06 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 13.84 13.61 9.91 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป ี 13.61 9.91 9.97 
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 13.1.3  ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
   
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 2555 2556 2557 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
อัตราก าไรสุทธิ (%) 34.04% 30.67% 37.33% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 22.44% 18.64% 17.22% 
อัตราดอกเบี้ยรับ (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) (%) 17.16% 16.56% 15.90% 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย(%) 7.90% 6.71% 5.36% 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย(%) 9.26% 9.86% 10.54% 
อัตราดอกเบี้ยรับ(ไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ)(%) 14.06% 13.25% 11.86% 
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) 7.90% 6.71% 5.36% 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) 6.16% 6.54% 6.50% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     

 อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์(%) 9.96% 10.15% 11.08% 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(%) 5.93% 4.96% 6.18% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า) 0.17 0.16 0.17 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     

 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.97 2.59 1.36 
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม(%) 1.41 1.42 1.70 
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%) 57.12% 62.31% ** 
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)     

 อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม(%) 1.18 1.75 2.03 
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%) 0.05 0.0002 - 

 
** มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 50.20% ของก าไรสุทธิ 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายผลการด าเนินงาน 
 

14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
 การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งสายวงจรธุรกิจ  ส่งผลท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มี
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นจ านวน 104.65 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นในปี 2557 เป็นจ านวน 
128.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.79 และ ร้อยละ 22.38 ตามล าดับ 
 

(ก) รายได้ 
โดยรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2557 ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และ

รายได้อื่น จะคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 62.44 ร้อยละ 21.23 และร้อยละ 16.33 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเป็นรายได้
หลักของบริษัทฯจะมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น 

 
รายได้ดอกเบ้ียประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าซื้อ การ

รับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับปี 2556 และ 2557 ดังนี ้
 

รายได้ดอกเบ้ีย ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

-      สัญญาเช่าการเงิน 27,143 33.95 25,937 35.26 1,206 4.65 
-      สัญญาเช่าซื้อ 8,332 10.42 8,743 11.89 -411 -4.70 
-      การซื้อสิทธิเรียกร้อง 24,080 30.11 22,129 30.09 1,951 8.82 
-      สัญญากู้ยืมเงิน 20,409 25.52 16,737 22.76 3,672 21.94 
รวมรายได้ดอกเบี้ย 79,964 100.00 73,546 100.00 6,418 8.73 

     
จากตารางดังกล่าวในปี 2557 จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อระยะยาว ได้แก่สัญญาเช่า

ทางการเงินมีสัดส่วนร้อยละ 33.95 และสัญญาเช่าซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 10.42 รวมเป็นสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยการประเภทสินเชื่อ
ระยะยาวร้อยละ 44.37 และรายได้ดอกเบี้ย ได้จากการให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การ ซื้อสิทธิเรียกร้อง มีสัดส่วนร้อยละ 30.11 และ
สัญญากู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 25.52 รวมเป็นสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยการประเภทสินเชื่อระยะสั้นร้อย  55.63 ในขณะที่ปี 2556
สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะยาวร้อยละ 47.15 สัดส่วนประเภทสินเชื่อระยะสั้นร้อยละ 52.85 ถ้าเปรียบเทียบแล้ว
สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยแยกตามประเภทสินเชื่อไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก 

รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 4.65 จากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องการมีแหล่ง
รายได้ระยะยาวอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ  จึงก าหนดเป็นเป้าหมายที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯจึงเพ่ิมจ านวนพนักงานขาย
และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้สูงขึ้น รวมทั้งการแนะน าลูกค้ารายใหม่จากลูกค้าเดิม ท าให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมส่วน
แบ่งตลาดและขยายฐาน ลูกค้าได้มากขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่สัญญาเช่าซื้อลดลงร้อยละ 4.70 ยอดการให้สินเชื่อ
ประเภทสัญญาเช่าซื้อ มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ เนื่องจากเดิมบริษัทฯ มีการท าสัญญาเช่าซื้อกับลูกค้าทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคล 
แต่ปัจจุบัน บริษัทฯ เน้นการท าสัญญากับลูกค้านิติบุคคลมากขึ้น โดยลดการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
เน่ืองจากมีต้นทุนการด าเนินงานที่สูง ซึ่งลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่นิยมท าสัญญาเช่าการเงินมากกว่า จึงส่งผลให้ยอดสินเชื่อ
สัญญาเช่าซื้อลดลงในขณะที่ยอดสินเชื่อสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมสูงขึ้น  รายได้ดอกเบี้ยจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ในปี 2557เพ่ิมขี้น
ร้อยละ 8.82 และจะเห็นได้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเติบโตขึ้นอย่างเด่นชัดเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 21.94 จากปีก่อนเน่ืองจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2555 และได้รับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี อย่างไรก็ตามการให้สินเชื่อ
เพ่ือสนับสนุนโครงการน้ันมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นลูกค้าเกือบทั้งหมดในส่วนของสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการจะเป็นลูกค้าที่มีการ
ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ และมีประวัติการช าระเงินที่ดี เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิเรียกร้อง
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ในการช าระเงินของลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ สรุปได้ว่ารายได้ดอกเบี้ยรวมในปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 มีอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้น
ถึงร้อยละ 8.73 

 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซื้อ การรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการและการค้ าประกันซอง โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการแยกผลิตภัณฑ์ ส าหรับปี 2556 และ 2557 ดังนี ้

 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
- สัญญาเช่าการเงิน 262 0.96            26  0.14 236 907.69 
- สัญญาเช่าซื้อ 183 0.67            72  0.39 111 154.17 
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง 8,608 31.65        4,630  25.13 3,978 85.92 
- สัญญากู้ยืมเงิน 14,548 53.50      11,285 61.24 3,263 28.91 
- การออกหนังสือค้ าประกันซอง 3,594 13.22        2,413  13.10 1,181 48.94 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 27,195 100.00 18,426 100.00 8,769 47.59 

 
จากตารางด้านบน ในปี 2557 เห็นว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการให้สินเชื่อระยะยาว 

ได้แก่สัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อสัดส่วนร้อยละ 0.96 และ 0.67 ตามล าดับ สัดส่วนส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจาก
ให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การซ้ือสิทธิเรียกร้องร้อยละ 31.65 สัญญากู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 53.50 การออกหนังสือค้ าประกัน
ซองร้อยละ 13.22 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมาจากการให้บริการประเภทสินเชื่อระยะสั้นถึงร้อยละ 
98.37 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากให้สินเชื่อระยะยาว ได้แก่สัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อในปี 
2557 เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการเปลี่ยนนโยบายการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นการรับรู้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตั้งแต่ปี 2556 และ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การซ้ือสิทธิเรียกร้องเพ่ิมขึ้นร้อยละ  85.92 จากปีก่อน เป็นผลมา
จากการที่บริษัทฯ เร่งหาลูกค้าและเปิดวงเงินรายใหม่เพ่ิมขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง จึงมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเปิดใช้วงเงิน
เพ่ิมขึ้นมาก สัญญาให้กู้ยืมเงินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.91 จากปีก่อน เน่ืองจากสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงมี
อัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ าประกัน
ซองเติบโตเพ่ิมขึ้น ในปี 2557 เน่ืองจากธุรกิจการจัดหาหนังสือค้ าประกันซองเป็นธุรกิจใหม่ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2553  และมี
ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเน่ืองเรื่อยมา ส าหรับในปี 2557 บริษัทฯ มีวงเงินกับธนาคารในการออกค้ าประกันซองเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
เปิดช่องทางให้ลูกค้าได้มีโอกาสเข้าแข่งขันประมูลงาน และได้รับการตอบสนองลูกค้าเป็นอย่างดี จึงส่งผลท าให้สร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์นี้เติบโตร้อยละ 48.94 จากปีก่อน  

รายได้อื่นที่ส าคัญประกอบด้วยรายได้จากการจัดหาสินค้า และรายได้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ย
จ่ายช าระล่าช้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.67และร้อยละ 69.33 ตามล าดับส าหรับปี 2557 

 
รายได้อื่น ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

    -  รายได้จากการจัดหาสินค้า 6,415 30.67 
           

5,612  44.28 803 14.31 

    -  อ่ืน ๆ 14,498 69.33 
           

7,062  55.72 7,436 105.30 
 

รวมรายได้อื่น 20,913 100.00 12,674 100.00 8,239 65.01 
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รายได้จากการจัดหาสินค้า ในปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.31 เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจและ
ขยายฐานสินเชื่อเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก จึงท าให้รายได้เพ่ิมขึ้น ส่วนรายได้อื่น ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยปรับล่าช้า มีอัตรา
สูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 69.33 เน่ืองจากประเทศของเราประสบปัญหาทางการเมือง ท าให้โครงการหลายโครงการต้อง
หยุดชะงักลง เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถส่งมอบงาน เพ่ือจ่ายช าระคืนภาระหนี้ให้แก่บริษัทได้ตามก าหนดเวลา และต้องจ่าย
ช าระดอกเบี้ยล่าช้าให้กับบริษัทเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในกลางปี 2557 เป็นต้นมา หลายโครงการสามารถกลับเข้าไป
ด าเนินการต่อได้ และสามารถด าเนินโครงการจนเสร็จสิ้น และจ่ายช าระคืนเงินกู้ให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
(ข) ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 

ค่าใช้จ่าย 

ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง 
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 11,753 16.98   9,147 14.18 2,606 28.49 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 35,979 51.99  29,076 45.05 6,903 23.74 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 21,466 31.03   26,314 40.77 -4,848 -18.42 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 69,198 100.00       64,537  100.00 4,661 7.22 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ในปี 2557 สาเหตุที่ ค่าใช้จ่ายในการขาย เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 28.49 จากปีก่อน เน่ืองจากการเติบโตของการให้

สินเชื่อของบริษัทฯ ที่ขยายตัวไปมาก ท าให้ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแปรผันไปกับรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นตามไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.74จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมพนักงาน

เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการให้ผลตอบแทนโบนัสแก่กรรมการและพนักงานจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  
รวมถึงการเร่งตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์  

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงร้อยละ 18.42 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมทุนโดยการน า

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนให้มีต้นทุนเงินทุนที่ต่ าลง เช่น การออกตั๋วแลกเงิน และ
การลดภาระดอกเบี้ยจ่ายกับสถาบันการเงิน เน่ืองมาจากสถานภาพด้านเครดิตของบริษัทที่สูงขึ้น 
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
แสดงให้เห็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามผลิตภัณฑ์ โดยแสดงเปรียบเทียบ ปี 2556 และปี 2557 

 
แยกตามประเภทธุรกิจ(หน่วย:พันบาท) ปี 2557 ปี 2556 

ขายสินค้าและบริการ     
ยอดยกมา 2,443 1,683 
บวก : ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 925 760 
หัก  : หนี้สูญ - - 

ยอดยกไป 3,368 2,443 
สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน     
ยอดยกมา 1,341 - 
บวก : ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -783 1,351 
หัก  : หนี้สูญ - 10 
ยอดยกไป 558 1,341 
สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ     
ยอดยกมา 49 - 
บวก : ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -12 49 
หัก  : หนี้สูญ - - 
ยอดยกไป 37 49 
สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring)     
ยอดยกมา 7,513 5,217 
บวก : ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 2,501 2,296 
หัก  : หนี้สูญ - - 
ยอดยกไป 10,014 7,513 
สินเชื่อการให้กู้ยืมเงิน     
ยอดยกมา 57 - 
บวก : ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 2,869 57 
หัก  : หนี้สูญ - - 
ยอดยกไป 2,926 57 

รวม 16,903 11,403 

 
ปี 2556 บริษัทฯ มีส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรวมจ านวน 11.40 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากปี  2555 ร้อยละ 66 

เน่ืองจากการขยายตัวของสินเชื่อ และการปรับหลักเกณฑ์การตั้งส ารองหน้ีสูญตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ใช้กับ
สถาบันการเงินต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในปีน้ี และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2556 ได้มี
มติอนุมัติเกณฑ์ในการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว  

ปี 2557 บริษัทฯ มีส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นอีก 5.5 ล้านบาท รวมเป็นจ านวน 16.90 ล้านบาท
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 48.33 เน่ืองจากการขยายตัวของสินเชื่อและเร่งตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญให้เป็นไปตามอุตสาหกรรม
เดียวกัน ที่ระดับ  3% ของลูกหนี้คงค้าง  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญรวม เป็นร้อยละ 
2.0 ของยอดคงเหลือลูกหนี้สุทธิเงินกันส ารองในส่วนที่ไม่ได้ให้สินเชื่อ (Reserve) 
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(ค) ก าไรสุทธิ 
ในปี 2556-2557 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 32.10 ล้านบาท และ 47.81 ล้านบาทตามล าดับ เพ่ิมขึ้น

ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 30.67และร้อยละ  37.33 ส าหรับปี 2557ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นยอดการให้
สินเชื่อโดยการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ เร่ิมตั้งแต่สินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง การจัดหา
สินค้า สินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อสนับสนุนโครงการ 
มุ่งเน้นการบริการการแบบครบวงจร ท าให้ยอดรายได้รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิเติบโตต่อเน่ืองทุกปีเช่นกัน 

 
13.1 ฐานะทางการเงิน 

(ก) สินทรัพย์ 
ณ สิ้นปี 2556-2557 บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 685.54 ล้านบาท และ 860.78 ล้านบาท ตามล าดับ 

โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ คือ ลูกหนี้จากการให้สินเชื่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.17 และร้อยละ 94.57 ของสินทรัพย์
รวมตามล าดับ 

สินทรัพย์หมุนเวียน ส าหรับปี 2556-2557 เท่ากับ  534.36 ล้านบาทและ  705.84 ล้านบาทสินทรัพย์
หมุนเวียนที่ส าคัญได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง และ
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ในส่วนที่ก าหนดช าระภายในหนึ่งปีในแต่ละประเภท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.72 ร้อยละ 35.94 และ
ร้อยละ26.54 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดในปี 2557  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส าหรับปี 2556-2557 เท่ากับ 151.18 ล้านบาท  154.95 ล้านบาท ตามล าดับสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ส าคัญได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง และ
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินสุทธิจากส่วนที่ครบก าหนดช าระในหนึ่งปีในแต่ละประเภท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.54 ร้อยละ 0.92
และร้อยละ 9.52 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมดในปี 2557 

คุณภาพของสินทรัพย์ 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือที่จะควบคุมคุณภาพของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มี

สัดส่วนมากที่สุดของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาวงเงินในการให้สินเชื่อทั้งในส่วนของวงเงินลูกค้าและวงเงินลูกหนี้ รวมถึงมีการ
ก าหนดนโยบายการให้สินเชื่อแต่ละประเภท เพ่ือให้ลูกหนี้ของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ  นอกจากนี้การให้สินเชื่อของ
บริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องด้วยฐานทั้งลูกค้าและลูกหนี้ ที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากรายกระจายไปในทุกๆ 
อุตสาหกรรม จากตารางแสดงรายละเอียดอายุลูกหนี้ (ส่วนที่ 1 หน้า 19) จะเห็นได้ว่า ลูกหนี้อายุปกติทุกประเภทของสินเชื่อมี
อัตราสูงกว่าร้อยละ 94.50 แสดงถึงบริษัทฯมีการจัดการที่ดีมีคุณภาพ  

 

ลูกหนี ้
2557 2556 เพ่ิมขึ้น/ % 

ล้านบาท ล้านบาท (ลดลง) เปลี่ยนแปลง 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน  258.74 270.91 (12.17) -4.49% 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  78.03 72.92 5.11 7.01% 
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 265.10 152.2 112.90 74.18% 
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน  205.02 126.8 78.22 61.69% 
ลูกหนี้การค้า  52.15 60.41 (8.26) -13.67% 

ยอดรวม 859.04 683.24   
**ยอดลูกหนี้ จากตารางด้านบน แสดงยอดก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ*** 
 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและตามสัญญาเช่าซื้อ มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไม่มีนัยส าคัญ เป็นไปตาม
การประกอบการปกติของบริษัทฯ  

ลูกหนี้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ในปี 2556-2557 มีจ านวน 152.20 ล้านบาท และ 265.10 ล้านบาท
ตามล าดับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 74.18 สาเหตุจากการเร่งขยายฐานลูกค้าเพ่ิมขึ้น และการรับซื้อลูกหนี้ในภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น 
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บริษัทฯ ได้เร่ิมให้บริการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนโครงการในปี 2555  ส่งผลให้มีลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินในปี 
2555 จ านวน 94.74 ล้านบาท ปี 2556 จ านวน 126.80 ล้านบาท และในปี 2557 จ านวน 205.02 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.69 โดยการ
ขยายตัวของลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินนั้นมีสาเหตุมาจากการสนับสนุนให้ลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการผลิตภัณฑ์หลักต่างๆของ
บริษัทฯ มาใช้บริการในผลิตภัณฑ์เสริมเพ่ิมขึ้น 

ลูกหนี้การค้าในบริการจัดหาสินค้าในปี 2556-2557 มีจ านวน 60.41 ล้านบาท และ 52.15 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ13.67 เน่ืองจากการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันคือสินเชื่อตามสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่เร่งเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในช่วงปลายปี 2557   

 
(ข) สภาพคล่อง 

            (หน่วย : ล้านบาท) 

 

2557 2556 เพ่ิมขึ้น/ 

 
ล้านบาท ล้านบาท (ลดลง) 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 
            

(123.09) 
            

(17.72) 
          

(105.37) 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 2.09 
            

(11.14) 
          

13.23 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 121.06 
             

25.16  95.90 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 0.06               (3.70) 3.76 

   
ในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 123.09 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก

การเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้จากการให้สินเชื่อ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 2.09 ล้านบาท จากการลดลงของทรัพย์สิน
และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน  121.06 ล้านบาทจากการที่บริษัทฯ 
มีการออกหุ้นสามัญขายแก่นักลงทุน 

 
(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-2557  บริษัทฯ มีรายละเอียดรายการหนี้สินทางการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และ
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 
รายการ ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) % เปลี่ยนแปลง 

หนี้สินทางการเงิน         
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 366.20 356.42 9.78 2.74 
เงินกู้ยืมระยะยาว 32.63 45.71 (13.08) (28.62) 
รวมหนี้สินทางการเงิน 398.83 402.13 (3.30) (0.82) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 364.94 190.41 174.53 
                   

91.66 

รวมแหล่งเงินทุน 763.77 592.54 171.23 
                   

28.90 
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 1.09 2.11     

 
  แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงใน
เร่ืองของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เป็นสินเชื่อระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง สินเชื่อเพ่ือการจัดหาหนังสือค้ าประกันซองเพ่ือยื่นประมูล สินเชื่อเพ่ือโครงการ และการจัดหาสินค้า บริษัทฯ จะสามารถ
ปรับอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ส าหรับสินเชื่ อทางการเงินและ สินเชื่อเช่าซื้อ 
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ซึ่งบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ กับ
อัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า จะมีการบวกเพ่ิมเพ่ือให้พียงพอกับความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น   
 

1. หนี้สิน 
ณ 31 ธันวาคม 2556-2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 495.13 ล้านบาท 495.85 ล้านบาท 

ตามล าดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจากธนาคารและการขายลดตั๋วแลก
เงิน ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินรวมเป็นไปตามการขยายตัวของสินเชื่อของบริษัทฯ  

ณ 31 ธันวาคม 2556-2557บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินให้กู้ ต่อเงินกู้เป็น   1.42 เท่า และ 1.70  เท่า 
ตามล าดับ เห็นได้ว่าอัตราส่วนน้ีในปีที่ผ่านมาไม่ได้แตกต่างกันมากมัก แสดงให้เห็นว่าเงินที่กู้รับมาทั้งหมดก็จะน าไปปล่อย
สินเชื่อเกือบทั้งหมดเช่นกัน 

 
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

จากการที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเชื่อที่หลากหลายครบวงจรการด าเนินธุรกิจของลูกค้า  ท าให้บริษัทฯ 
สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้และก าไรได้เพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี ส่งผลให้
ก าไรสะสมของบริษัทฯ เพ่ิมสูงขึ้น โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-2557 มีจ านวน 190.41 ล้านบาทและ 
364.94 ล้านบาทตามล าดับ  ในปี 2557 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ มีการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ บุคคลทั่วไป  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท ส่งผลให้ส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ิมขี้น 

ในด้านของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นส าหรับปี  2556-2557 บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในอัตราร้อยละ 18.64 และ ร้อยละ 17.22 ตามล าดับ 

 
3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน  

ส าหรับปี 2556-2557บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ  2.59 เท่า และ 1.36 เท่า 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากการที่บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
และได้ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป  

 
13.1.1 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

แหล่งเงินทุนที่พอเพียงและหลากหลายจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้รับ
ผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุนจากการกู้ยืมที่พ่ึงพิงเพียงเงินกู้จาก
สถาบันการเงินเป็นหลักในอดีต มาเป็นการระดมเงินทุนผ่านตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ โดยที่ในปี 2557 บริษัทฯได้มีการขายลด
ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นปริมาณจ านวนเงินสูงถึง 200 ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะออกขายลดตั๋วแลกเงิน (Bill of 
Exchange) สูงขึ้นอีกมากในปี 2558 ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขายแก่บุคคล
ทั่วไป ซ่ึงมติดังกล่าวจะถูกน าเข้าพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 และหากมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติเป็นที่
เรียบร้อย บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมและจะสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
13.1.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

  ในรอบปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
(Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท และจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาทเท่า
เดิม นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องช าระให้กับผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

1.1 กรรมการบริหารและผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลใน แบบแสดงรายงานประจ าปี แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท า
ให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า    

 
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ รายงานประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว  
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลใน

ส่วนที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 
ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า

ได้มอบหมายให้ นายสมพล เอกธีรจิตต์ หรือ นางรุ่งนภา โอกาศ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื่อของ  นายสมพล เอกธีรจิตต์ หรือ นางรุ่งนภา โอกาศ ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
นายสมพล เอกธีรจิตต์ 

 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

- นายสมพล เอกธีรจิตต์ - 

 
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา 

 
ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกบัญชีและการเงิน 

 

- นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา- 

 
 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
นายสมพล เอกธีรจิตต์ 

 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

- นายสมพล เอกธีรจิตต์ - 

 
นางรุ่งนภา โอกาศ 

 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - นางรุ่งนภา โอกาศ - 
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1.2   กรรมการท่านอื่นนอกจาก 1.1  
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในรายงานประจ าปฉีบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าไม่

มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร

สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายสมพล เอกธีรจิตต์ หรือ นางรุ่งนภา โอกาศ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ นายสมพล เอกธีรจิตต์ หรือ นางรุ่งนภา โอกาศ ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทาน
แล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
นางดวงพร สุจริตานุวัต 

 
ประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- นางดวงพร สุจริตานุวัต - 

 
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร 

 
รองประธานกรรมการ - นายเธียรชัย ศรีวิจิตร - 

 
พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี 

 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี - 

 
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ 

 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ - 

 
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข 

 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข - 

 
นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต 

 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต - 

 
 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
นายสมพล เอกธีรจิตต์ 

 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

- นายสมพล เอกธีรจิตต์ - 

 
นางรุ่งนภา โอกาศ 

 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - นางรุ่งนภา โอกาศ - 
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บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน)    แบบ 56-1 

 

                      เอกสารแนบ 1 หน้า 71 

1.   รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท* 

(16/2/58) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

63 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี  
สาขาบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 8/2001 
 
หลักสูตร Refresher 
Course DCP (DCP Re) 
รุ่นท่ี 3/2006 
 
หลักสูตร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 19/2008 
 
หลักสูตร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 38/2012 

- - 2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2555-ปัจจุบัน 
 
 
2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
2556-ปัจจุบัน 
 
 
 
2549-ปัจจุบัน 
 
2545-2555 
 
 
2544-2554 
 
 

ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมการศรัทธาสัมพันธ์ 
 
 
 
ท่ีปรึกษา 
 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 
 
 
บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท ์
 
 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่น
แนล 
 
 
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ์
 
 
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร 
 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จ ากัด 
(มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย์ บีที 
 
 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
 
 
 
 
จ าหน่ายเครื่องส าอาง  และสินค้าแฟชั่น  เครื่อง
แต่งกายสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เครื่องแต่งกาย  
และของใช้เด็ก อาหาร และอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารพาณิชย์ 
 
 
บริษัทหลักทรัพย์ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท* 

(16/2/58) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลักสุตร Director 
Certification Program 
Update 2 (DCPU2/2014) 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร 
รองประธานกรรมการ  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 

82 FCA, Fellow of The 
Institute of Chartered 
Accountants in England 
& Wales, (U.K.)  
 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 36/2005 
 
หลักสูตร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 18/2008 
 
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 
 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี 
ม.รามค าแหง 
 
 

300,000 
หุ้น 

- 2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2540-ปัจจุบัน 
 
 
2536-ปัจจุบัน 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอที ซิตี้ 
 
 
บมจ. เอสวีโอเอ 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน/สื่อสาร
โทรคมนาคมและบริการ 
 
เป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท* 

(16/2/58) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสมพล เอกธีรจิตต ์
กรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 

53 ปริญญาโท 
สาขาการบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชี 
ม.ธรรมศาสตร ์
 
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 
(สาขาบัญชีต้นทุน)  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ์
 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 15/2004 

1,571,332 
หุ้น 

- 2549-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2550-2555 
 
 
 

กรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวีโอเอ 
 
 
 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
 
เป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
 
 

พลต ารวจเอกเจตน์  
มงคลหัตถี 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

62 ปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 8/2004 
 
หลักสูตร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 14/2006 
 
หลักสูตร Finance for 

150,000 
หุ้น 

- 2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
2542-ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 
 
 
บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 
แอนด์คอนสตรัคชั่น 
 
 
บมจ. เอสทีพี แอนด์ไอ 
 
 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
 
ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภท 
แบ่งเป็น  2 ประเภทใหญ่  ๆ ได้แก่  งานโยธา  
และ งานเครื่องกล 
 
ประกอบธุรกิจ  แปรรูปโครงสร้างเหล็ก , งาน
ประกอบและเชื่อมท่อ , งานประกอบโรงงาน
ส าเร็จรูป และงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอ่ืนๆ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท* 

(16/2/58) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

Non-Finance Directors 
(FND) รุ่นท่ี 30/2006 
 
หลักสูตร Directors 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 117/2009 

 
2556-ปัจจุบัน 

 
 
2556-ปัจจุบัน 
 
 
2556-ปัจจุบัน 
 
 
2542-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ท่ีปรึกษา 
 
 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
 
 
 

 
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย 
 
 
บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต 
 
 
บมจ. เอสวีโอเอ 
 
 
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาต ิ
 
 

 
ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย 
 
 
ประกอบธุรกิจรับประกันชีวิต 
 
 
เป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
 
ให้บริการข้อมูลเครดิต 
 
 

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

75 ปริญญาโท 
สาขาการเงินการคลัง 
Indiana University, USA 
 
หลักสูตร Chartered 
Director Class (R-CDC) 
รุ่นท่ี 3/2008 
 
หลักสูตร Directors 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 33/2003 
 
หลักสูตร Role of the 

80,000 
หุ้น 

- 2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2552-ปัจจุบัน 
 
 
 
2540-ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 
 
 
บมจ. เออาร์ไอพ ี
 
 
 
บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทร ี
 
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
 
ผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล และสื่อ
อ่ืนๆ รวมทั้งจัดงานนิทรรศการ และงานแสดง
สินค้า 
 
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพารา 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท* 

(16/2/58) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 5/2001 
 
หลักสูตร Monitoring 
Fraud Risk Management 
(MFM) รุ่นท่ี 1/2009 
หลักสูตร Monitoring of 
the Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุ่นท่ี 
8/2009 
หลักสูตร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 27/2009 

2542-2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายปูนซีเมนต์ 

นายสุทัศน ์ขันเจริญสุข 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

56 ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 15/2004 

1,350,000 
หุ้น 

- เม.ย.2556-
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2539-ปัจจุบัน 
 
 
 
2534-ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 
 
 
บมจ. อาร์พีซีจ ี
 
 
 
บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท ์

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
 
ผลิตและจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิ
โตรเคมี  ได้แก่ น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ ามันเตา 
และเคมีภัณฑ์ 
 
น าเข้าและรับซ่อมแซม  อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 
เครื่องมือ และเครื่องจักร 



บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน)    แบบ 56-1 

 

                      เอกสารแนบ 1 หน้า 76 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท* 

(16/2/58) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

62 ปริญญาโท  
สาขาเศรษฐศาสตร ์
Long Island 
University,USA 
 
ปริญญาตรี  
สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยชียงใหม ่
 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
หลักสูตรท่ี 1 รุ่นท่ี 40  
ส านักงาน กพ. 

- - 2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2552-ปัจจุบัน 
 
 

 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
 
 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 
 
 
มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการ
ไทย 
 
 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
 
ศึกษาวิจัยนโยบาย SMEs พัฒนา SMEs ด้าน
การบริหารจัดการ การตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
 

นางรุ่งนภา โอกาศ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ส่วนงานสนับสนุน 

52 ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5 หุ้น - 2549-ปัจจุบัน 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท 
 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
 

นายธีรวัฒน์ ข าเมือง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ส่วนการขายและการตลาด 
 
 

44 ปริญญาตร ี
สาขาการตลาด  
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ์
 
 
 

30,005 
หุ้น 

- 2550-ปัจจุบัน 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท 
 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท* 

(16/2/58) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวปิยนันท์ มงคล 
ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกเครดิต 

43 ปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 
 

33,005 
หุ้น 

- 2549-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกเครดิต 
 
 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 

นายฤทธิไกร บรรเทาทุกข์
ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกการ
ขายและการตลาด 

44 ปริญญาตร ี
สาขาการจัดการท่ัวไป 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

40,005 
หุ้น 

- 2551-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกการขาย
และการตลาด 
 
 
 
 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 
 
 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา 
ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกบัญชี
และการเงิน 

43 ปริญญาตร ี
สาขาบัญช ี
คณะบัญช ี
มหาวิทยาลัยสยาม 
 
ปริญญาตร ี
สาขาสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
IRCA Lead Assessor 
(ISO9001:2008) 

- - 2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2543-2557 
 
 
 
2554-2557 

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกบัญชีและ
การเงิน 
 
 
 
 
ISO Consultant & Trainer 
 
 
 
ผู้ท าบัญชีอิสระ 
 

บมจ. ลีซ อิท 
 
 
 
 
 
บจก. ควอลิตี้ซิสเท็มดีเวลล้อป
เม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) 

ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 
สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง รวมทั้งมีบริการทางการเงินเสริมอื่นๆ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ าประกันซอง 
สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า 
 
บริการให้ค าปรึกษา และฝึกอบรมการวางระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO, GMP, HACCP & 
SQF2000 

หมายเหต ุ: นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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2.   รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
รายชื่อ บริษัท บริษัทที่เก่ียวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
นางดวงพร สุจริตานุวัต X,AC /                          
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร V / /                  / /     / 
นายสมพล เอกธีรจิตต์ /,// /      /                    
พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี AC                           
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ AC                         AC  
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข AC                           
นางนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต AC                           
นางรุ่งนภา โอกาศ *                           
นายธีรวัฒน์ ข าเมือง **                           
นางสาวปิยนันท์ มงคล ***                           
นายฤทธิไกร บรรเทาทุกข์ ***                           
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา ***                           

 
หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ   V = รองประธานกรรมการ  C = ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะผู้บริหาร  
  AC = กรรมการตรวจสอบ  / = กรรมการ   // = กรรมการผู้จัดการ 
  * = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ** = ผู้จัดการทั่วไป   ***  = ผู้ช่วยผู้จัดการ 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง: 
 

1. บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จ ากัด   
2. บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด  
4. บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ ากัด 
5. บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จ ากัด 
6. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
7. บริษัท เอส แอนด์ เอส แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเชีย) จ ากัด  
8. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
9. บริษัท โปรบิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด 
10. บริษัท โปร มัลติ เซอร์วิส จ ากัด 
11. บริษัท โปร แมเนจเมนท์ โซลูชั่น จ ากัด 
12. บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
13. บริษัท มาสเตอร์ ลิงค์ จ ากัด 

14. บริษัท มาสเตอร์ วิชั่น จ ากัด 
15. บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
16. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ ากัด 
17. บริษัท เอคอนซัลแตนท์ จ ากัด 
18. บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชัน จ ากัด 
19. บริษัท เอเน็ต จ ากัด 
20. บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากัด 
21. บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 
22. บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จ ากัด 
23. บริษัท เอ.อาร.์แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
24. บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 
25. บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 
26. บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 
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รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 
ไม่มี 
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รำยละเอียดเก่ียวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
ไม่มี 
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เอกสำรแนบอื่น ๆ  
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




