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บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษ ัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) (“บริษ ัท ฯ”) จดทะเบียนจัด ตัง้ บริษ ัท เมื่อ วัน ที่ 25 สิงหาคม 2549 ด้วยทุ น จด
ทะเบียน 200 ล้านบาทโดยมีทุนชาระแล้วจานวน 60 ล้านบาท มีบริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) (“เอสวีโอเอ”) เป็ นผู้ถอื หุ้น
ใหญ่ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เริม่ ต้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจสนับสนุ นการค้าของกลุ่มเอสวีโอเอ ในฐานะบริษทั
ด้านการเงินของเอสวีโอเอ (Financial Arm) โดยการให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
(Hire Purchase) โดยเน้ นกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผู้จดั จาหน่ ายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ กลุ่มผูบ้ ริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอสวีโอ
เอเป็ นหลัก รวมถึงการให้บริการรับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า (Factoring) ให้แก่ลูกค้าของกลุ่มเอสวีโอเอที่ต้องการเงินทุน
หมุนเวียนในช่วงระยะเวลาทีร่ อหนี้ครบกาหนดชาระ
เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (“Information Technology” หรือ “IT”) ทาให้ผลิตภัณฑ์
ทางด้าน IT มีความหลากหลายมากขึน้ และมีตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ในขณะที่ธรุ กิจเอสวีโอเอจากัดอยู่เพียง
ตลาดบางผลิต ภัณ ฑ์ ท าให้บ ริษ ัท ฯ หัน ไปให้การสนับ สนุ น สิน เชื่อ ของสิน ค้านอกกลุ่ม เอสวีโอเอ รวมทัง้ ขยายธุรกิจ ในการ
สนับสนุ นสินเชื่อนอกเหนือจากสินค้า IT เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการและสามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากที่รูปแบบการดาเนิ นธุรกิจได้ เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวข้างต้น บริษทั ฯจึงมุ่งเน้ น การเติบโตและการ
แข่งขันทางธุรกิจโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อ ต่อยอดการทาธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลู ก ค้า ได้ม ากขึ้น จึง ได้เพิ่ม สิน เชื่อ หลากหลายประเภทมากขึ้น และได้ข ยายการให้บ ริก ารสิน เชื่อ ไปสู่ อุ ต สาหกรรมอื่น ๆ
นอกเหนื อ จาก IT ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง (Bid Bond) สินเชื่อเพื่อ สนับสนุ น โครงการ (Project Backup
Financing) รวมถึงบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษทั ฯ ได้ทาการแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด พร้อมทัง้ เปลี่ยนชื่อ เป็ น
บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2550

เพิม่ ทุนชาระแล้วจานวน 40 ล้านบาท จากทุนชาระแล้วเดิม 60 ล้านบาท เป็ น 100 ล้านบาท

เริม่ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่ม ลูกค้ารายย่อยที่ใช้ผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่ม เอสวีโอเอ เช่น นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็ นต้น
ปี 2552

เปลี่ยนแนวทางรูปแบบการดาเนิ นธุรกิจจากเดิมที่วางจุดยืนเป็ นบริษทั ด้านการเงินของเอสวีโอเอ (Financial Arm) มา
เป็ นการดาเนินธุรกิจทีม่ งุ่ การสร้างกาไรซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ออกสูล่ ูกค้า

เริม่ ประกอบธุรกิจบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็ นสินเชื่อ
สัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซือ้ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ปี 2553

เริม่ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ ค้าประกันซอง (Bid Bond) โดยทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่าง
ธนาคารผูอ้ อกหนังสือค้าประกันกับลูกค้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการ

ชะลอและลดการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อ ย เนื่ องจากต้นทุ นการดาเนิ นการสูง และมีความเสี่ยง ไม่
เหมาะสมกับขนาดขององค์กร
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ปี 2555

เริม่ ดาเนิ นธุรกิจให้การสนับสนุ นสินเชื่อ เพื่อสนับสนุ นโครงการ (Project Backup Financing) สาหรับลูกค้าของบริษทั ฯ
ทีม่ ปี ระวัตดิ ี มีทกั ษะและขีดความสามารถในการทางานโครงการนัน้ ๆ แต่มขี อ้ จากัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียน โดยเน้นลูกหนี้
ทีเ่ ป็ นโครงการของภาครัฐเป็ นสาคัญ

ย้ายสานักงานจากชัน้ 32 มาอยูท่ ช่ี นั ้ 21 อาคารไอที โปรเฟสชั ่นแนลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ปี 2556

ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เหลือ 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากหุน้ ละ 10.00 บาท
เป็ นหุน้ ละ 5.00 บาท ส่งผลทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.00 บาท และมีการชาระค่าหุน้ เต็มจานวนแล้ว

แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน

เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 5.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท

เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 16,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็ น 116,000,000 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 16,000,000 หุน้ มูลที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาทโดยจัดสรรให้กบั ดร. ประสิทธิ ์ กาญจนศักดิ ์ชัย*
ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.50 บาท

เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็ น 200,000,000 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 84,000,000 หุน้ มูลทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึง่ รายละเอียดการจัดสรรเป็ นดังนี้
(1) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 33,600,000 หุน้ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของเอสวีโอเอ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้น
ดังกล่าวในเอสวีโอเอ (Pre-emptiveright)
(2) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 46,200,000 หุน้ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั ่วไป
(3) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 4,200,000 หุน้ เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
ในกรณีท่มี หี นุ้ เหลือจากการจองซือ้ ของผูถ้ อื หุน้ เอสวีโอเอ ตามข้อ (1) ให้เสนอขายหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนตาม
ข้อ (2)
ปี 2557

ในระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2557 บริษทั ฯได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญและผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิของบริษทั
เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในบริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) จานวน 33.6
ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.80 บาท

ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 บริษทั ฯได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
เป็ นครัง้ แรกจานวน 50.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.80 บาท โดยบริษทั ฯได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่อ อกจาหน่ ายและชาระแล้วจากจานวน 116 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 116 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท) เป็ นจานวน 200 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 200 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รบั หุน้ สามัญจานวน 200 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 1 บาท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริม่ ทาการซื้อขายได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2557 ในการออกจาหน่ายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ นจานวน 4.5 ล้านบาท (สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ 1.1 ล้านบาท) ซึง่ บริษทั ฯแสดงเป็ นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

วันที่ 27 มีนาคม 2557 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ นี้เพื่อลดอานาจการควบคุม ให้
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ มีอานาจในการบริหารจัดการได้อย่างเป็ นอิสระ

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มติให้ออกตั ๋วแลกเงิน (Bill of exchange) วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ไม่เกิน 200 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีท ั ่วไป หรือกรณีวงจากัด ประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน
โดยไม่จากัดจานวนใบ ตามประกาศ ของ ก.ล.ต. ที่ท จ.9/2552 หรือฉบับแก้ไข หรือกรณีวงจากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่
เกิน 10 ฉบับ ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้เป็ นจานวนมาก
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ปี 2558

วันที่ 15 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้ออกและเสนอขายตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ (Bill of exchange) อายุ
ไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ งไม่เกิน 600 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณี ท ั ่วไป หรือ กรณี วงจากัด
ประเภทผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รบั การ
อนุ ม ตั ิแ บบแสดงข้อ มูล และหนังสือ ชี้ช วนเพื่อ การเสนอขายตั ๋วแลกเงิน ระยะสัน้ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ซึ่งทาให้บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้เป็ น
จานวนมาก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุน้ กู้ของบริษทั ฯภายใน
วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งได้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

วันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเห็นชอบอนุ มตั โิ ครงการสะสมหุน้ สาหรับพนักงานบริษทั จดทะเบียน
EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท าสัญ ญากับ บริษ ัท หลัก ทรัพ ย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ในการเป็ นตัวแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2558 – เมษายน 2561
ในระหว่างที่โครงการยังไม่หมดอายุ หากมีพนักงานที่ยงั ไม่มคี ุณสมบัติท่ีสามารถเข้าร่วม ณ ขณะนี้ แต่จะมีคุณสมบัติ
ครบก่อนสิน้ อายุโครงการ ก็สามารถแสดงเจตจานงเข้าร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษายนของแต่ ล ะปี ในส่ ว นของเงิน น าส่ ง
โครงการนี้ ดังนี้คอื พนักงานหรือผูบ้ ริหาร (ส่ วนงาน Back Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน
(Base Salary) และพนักงานหรือผูบ้ ริหาร (ส่วนงาน Front Office) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน
(Base Salary) และเงินจูงใจ (Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ : ฐานเงินเดือน (Base Salary)
โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าตาแหน่ ง ค่ าน้ ามัน และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้ อ่นื ๆที่มลี กั ษณะเดียวกัน) โดยบริษทั จะ
สบทบการจ่ายในอัตราเท่ากับเงินนาส่งของพนักงานตลอดโครงการ

วันที่ 29 เมษายน 2558 ออกขายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิชนิดระบุช่อื ผู้ถอื ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มผี แู้ ทน
ผูถ้ อื หุน้ กู้ จานวน 150,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 150,000,000 บาท ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ช่อื หุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อ ยสิท ธิชนิ ดระบุ ช่อื ผู้ถือ ไม่ม ีหลักประกัน ไม่ม ีสิท ธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ จานวน 200,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท
ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ย 5.30% โดยใช้ช่อื หุน้ กูว้ ่า “หุน้ กู้ของบริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 2/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”

วัน ที่ 16 ตุ ล าคม 2558 บริษ ั ท ฯ ได้ เ ปิ ดตัว บริก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ เปิ ด L/C (Letter of Credit) โดยความร่ ว มมื อ กั บ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ปี 2559

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ออกขายหุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสี ทิ ธิแปลงสภาพ และไม่มผี แู้ ทน
ผูถ้ อื หุน้ กู้ จานวน 150,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 150,000,000 บาท ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ช่อื หุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มติให้ออกและเสนอขายตั ๋วแลกเงินระยะสัน้ (Bill of exchange)
อายุไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 900 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีท ั ่วไป หรือกรณีวงจากัด
ประเภทผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจากัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รบั การ
อนุ ม ตั ิแ บบแสดงข้อ มูล และหนังสือ ชี้ช วนเพื่อ การเสนอขายตั ๋วแลกเงิน ระยะสัน้ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
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หมายเหตุ : *เนื่องจากในขณะนัน้ บริษทั ฯ มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ แต่เอสวีโอเอไม่มนี โยบายทีจ่ ะขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่
ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Core Business) ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นทีต่ ้องหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ โดย ดร.ประสิทธิ ์ กาญจนศักดิ ์ชัย เป็ นเจ้าของธุรกิจ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้างจานวน 3 บริษทั รวมทัง้ เป็ นนักลงทุนที่มศี กั ยภาพในด้านเงินทุน และสามารถตัดสินใจลงทุนกับบริษทั ฯ ได้ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
กับความต้องการใช้เงินของบริษทั ฯ โดยการเข้ามาลงทุนในครัง้ นี้ ดร.ประสิทธิ ์จะเข้ามาในฐานะผูถ้ อื หุน้ โดยมิได้มสี ่วนร่วมในการบริหารบริษทั ฯ

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ข้อจากัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยแบ่งบริการออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี้
1. สิ น เชื่ อ สัญ ญาเช่ า ทางการเงิ น หรื อ ลี ส ซิ่ ง (Leasing) : ให้บ ริก ารสิน เชื่อ ในรูป แบบสัญ ญาเช่ าทาง
การเงินหรือสัญ ญาเช่าทรัพย์ท่ีมอี ายุสญ
ั ญาตัง้ แต่ 3 ปี ข้นึ ไป แก่กลุ่ม ลูกค้าผู้ประกอบการที่ม ีสญ
ั ญาเช่ากับหน่ วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
2. สิ นเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (HirePurchase) : ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าซื้อ ที่มอี ายุไม่เกิน 3 ปี
แก่กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการทีม่ สี ญ
ั ญาเช่ากับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
3. สิ น เชื่ อ การรับ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งหรื อ แฟคตอริ่ ง(Factoring) : ให้บ ริก ารสิน เชื่อ การรับ โอนสิท ธิ
เรียกร้อง แก่กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการที่มลี ูกหนี้การค้าเป็ นหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ และหน่ วยงานเอกชนขนาดใหญ่เป็ น
หลัก โดยบริษทั ฯ จะรับซือ้ ลูกหนี้การค้าประมาณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร
4. สิ นเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือคา้ ประกันซอง (Bid Bond) : ให้บริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้า
ประกันซอง สาหรับกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการที่ต้องการเข้าไปประมูลงานในหน่ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และในปั จจุบนั บริษทั ฯ
ได้ ใ ห้ บ ริก ารจัด หาหนั ง สือ ค้ า ประกัน ซองแบบอิ เล็ ค ทรอนิ ค ส์ (E-Bidding) เพื่ อ ขานรับ นโยบายภาครัฐ ในการน าระบบ
อิเล็คทรอนิคส์มาใช้ในการประมูลงานเพื่อการจัดซือ้ จัดจ้าง Electronics Government Procurement
5. สิ นเชื่ อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) : ให้การสนับสนุ นเงินทุนเพื่อใช้ในการ
จัดหาและ/หรือ จัดเตรียมสินค้า (Pre-Finance) ล่วงหน้ าก่อนการส่งมอบงานให้หน่ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่ วยงาน
เอกชนขนาดใหญ่
6. บริ การจัดหาสิ นค้า (Trade Finance) : จัดหาสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่ขาดเงินทุนในการ
จัดหาสินค้าเพื่อทาการส่งมอบงานต่อให้หน่ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
7. บริ การสิ นเชื่อเพื่อเปิ ด L/C (Letter of Credit) : ให้บริการสินเชื่อเพื่อออกเอกสารเพื่อยืนยันการชาระ
เงินในการซือ้ ขายที่ผซู้ อ้ื ขอให้ธนาคารเป็ นผูช้ าระให้แทน เพื่อแสดงเป็ นหลักประกันการชาระเงิน ผูข้ ายสินค้าได้รบั เงินเมื่อส่งมอบ
สินค้า และผูซ้ อ้ื สินค้าจะได้รบั สินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า
โดยบริษทั ฯ ให้บริการสินเชื่อแบบครบวงจรซึ่งจะช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถดาเนินการได้ตงั ้ แต่เริม่ ประมูลงาน
จัดหาสินค้า หรือให้กู้เงินเพื่อไปจัดหาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งมอบงานให้กบั คู่สญ
ั ญาได้ โดยหลังจากส่งมอบงานและผ่าน
การตรวจรับแล้ว ก็จะมีบริการสินเชื่อในรูปแบบของสัญ ญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
รองรับ
1.3 โครงสร้างรายได้
ประเภทของรายได้
รายได้ดอกเบีย้
- ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ตามสัญญาเช่าซื้อ
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง
- การให้กยู้ มื เงิน
รวมรายได้ดอกเบีย้

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
27.14
8.33
24.08
20.41
79.96

21.19
6.50
18.80
15.94
62.43

ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
20.95
8.86
53.94
35.95
119.69

10.97
4.64
28.25
18.83
62.69

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
19.84
13.18
85.95
55.33
174.30

6.91
4.59
29.93
19.27
60.70
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ประเภทของรายได้
รายได้ จ ากค่ าธรรมเนี ยม
และบริ การ1)
- ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ตามสัญญาเช่าซื้อ
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง
- การให้กยู้ มื เงิน
- การค้าประกันซอง
รวมรายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ
รายได้อื่น :
รายได้จากบริการจัดหาสินค้า
(Trade Finance)
ดอกเบีย้ รับธนาคาร
รายได้อ่นื 2)
รวมรายได้อ่นื
รวมรายได้
หมายเหตุ

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

0.26
0.18
8.61
14.50
3.64
27.19

0.21
0.14
6.72
11.33
2.84
21.24

0.30
0.15
21.03
25.67
8.10
55.26

0.16
0.08
11.02
13.45
4.24
28.95

0.39
0.12
43.74
38.21
14.54
97.00

0.14
0.04
15.23
13.30
5.06
33.77

6.42

5.01

3.19

1.67

3.07

1.07

0.28
14.21

0.22
11.10

20.91
128.07

16.33
100.00

0.05
12.72
15.96
190.91

0.03
6.66
8.36
100.00

0.33
12.49
15.89
287.19

0.11
4.35
5.53
100.00

1) รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- ตามสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าซือ้ หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเซ็นสัญญาและโอนสิทธิ
- การซือ้ สิทธิเรียกร้อง
หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเปิ ดวงเงินและค่าธรรมเนียมบริการ
- การให้กยู้ มื เงิน และการค้าประกันซอง หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
2) รายได้อ่นื เช่น รายได้ดอกเบีย้ จ่ายชาระล่าช้า รายได้ค่าขายซากทรัพย์สนิ เป็ นต้น

1.4 เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะเป็ นแหล่งเงินทุนทางเลือกทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เช่น มีขอ้ จากัดในเรื่องหลักทรัพย์ค้าประกัน หรือระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจน้ อ ยกว่า 3 ปี ซึ่งสถาบันการเงิน ไม่สามารถพิจารณาให้การสนับสนุ นได้ แต่ ผู้บริหารและทีม งานมีประสบการณ์ ความ
ชานาญในธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นอย่างดี และเป็ นธุรกิจที่มศี กั ยภาพในการเติบโต ทาให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องใช้การสนับสนุ นเงินทุนนอก
ระบบอันเป็ น อุป สรรคต่อ การขยายตัว ดังนัน้ เพื่อ ตอบสนองแนวทางดังกล่าวบริษ ัท ฯ จึงมุ่งเน้ น พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ท่ีม ีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองให้ครบวงจรธุรกิจ (Total Financial Solution) สาหรับผูป้ ระกอบการดังกล่าวโดยมีเป้ าหมายดังนี้
(1) เป็ นผู้ป ระกอบการหลัก ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุ น ด้านสินเชื่อ สัญ ญาเช่าทางการเงิน และ
สินเชื่อสัญญาเช่าซือ้ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านไอทีแก่ภาคการศึกษาของรัฐ
(2) เป็ นผูป้ ระกอบการหลัก ทีไ่ ม่มผี ถู้ อื หุน้ เป็ นสถาบันการเงิน ทีใ่ ห้การสนับสนุน ด้านสินเชื่อรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ทีเ่ น้นการรับซือ้ ลูกหนี้การค้าภาครัฐ
(3) พัฒ นาสร้างผลิต ภัณ ฑ์เสริม ในหลายๆ รูป แบบ (Tailor made) เพื่อ ให้ลู ก ค้าหรือ คู่ค้า ในผลิต ภัณ ฑ์ห ลัก
มีทางเลือกในการใช้บริการเพื่อเพิ่มอานาจการแข่งขันกับคู่แข่งในการสร้างรายได้และยอดขายที่สูงขึ้น ได้แก่ สินเชื่อเพื่อ การ
จัดหาหนังสือ ค้าประกันซอง (Bid Bond) ซึ่งบริษทั ฯ ได้ท าการพัฒ นาการให้บริการไปสู่การจัดหาหนังสือ ค้าประกั นซองแบบ
อิเล็คทรอนิคส์ (E-Bidding) เพื่อสามารถรองรับระบบการประมูลงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็คทรอนิคส์ของภาครัฐ (Electronics
Government Procurement) สิน เชื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการ (Project Backup Financing) บริก ารจัด หาสิน ค้ า
(Trade
Finance) สินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคูค่ า้ เพื่อยกระดับ Supply Chain ของลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และบริการออกหนังสือ
Letter of Credit
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ข้อจากัดในการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็ น 7 ประเภทสินเชื่อ ดังนี้
2.1.1 ธุรกิ จการให้สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซิ่ ง (Leasing)
 กรณี โอนสิท ธิเรียกร้อง - ดาเนิ นการโอนสิท ธิเรียกร้องในการรับชาระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้ามาที่
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯจะมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิท ธิเรียกร้องในการรับชาระค่าเช่าไปที่ลูกหนี้ของลูกค้าที่เป็ นส่วนราชการ
รัฐ วิสาหกิจ หรือ เอกชนขนาดใหญ่ โดยดาเนิ น การโอนสิท ธิแ บบเบ็ด เสร็จเด็ด ขาดซึ่งบริษ ัท ฯ จะมอบหมายให้ฝ่ ายขายและ
การตลาดนาเอกสารโอนสิท ธิไปให้ลูกหนี้ ลงนามรับทราบ ถึงแม้ลูกหนี้ของลูกค้าจะเป็ นผู้ชาระค่าเช่าให้แก่บริษทั ฯ โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ณ วันทาสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็คลงวันทีล่ ่วงหน้าไว้ให้แก่บริษทั ฯ ตามงวดทีต่ อ้ งชาระ หากลูกหนี้ของลูกค้าไม่
ชาระค่าเช่าตามเวลาที่กาหนด บริษ ัทฯ จะนาเช็คที่ลูกค้ามอบไว้ให้ชาระค่าเช่าให้แก่บริษทั ฯแทน และภายหลังหากลูกหนี้ของ
ลูกค้าได้มกี ารจ่ายชาระเงินเข้ามาบริษทั ฯ จะคืนเงินจากการรับโอนสิทธิ ์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทันที
 กรณีไม่โอนสิท ธิเรียกร้อง - รับชาระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกี ารโอนสิทธิเรียกร้ องในการรับ
ชาระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้าโดยลูกค้าจะทาการมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้ ณ วันทาสัญญา ซึง่ เช็คจะต้องลงวันที่ล่วงหน้า
ตามวันครบกาหนดชาระในสัญญา
2.1.2 ธุรกิ จการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase)
บริษทั ฯ ให้บริการสินเชื่อสัญ ญาเช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อทรัพย์สนิ ประเภทคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้ า รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ที่มสี ญ
ั ญาเช่ากับหน่ วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่ วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบริษทั ฯ จะซื้อทรัพย์สนิ จากลูกค้า แล้วนามาให้ลูกค้าเช่าต่อ (ในบางกรณีอาจทาการจัดหา
ทรัพย์สนิ จากผูจ้ าหน่าย (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า แล้วนามาให้ลูกค้าเช่าต่อ) โดยกรรมสิทธิ ์ของทรัพย์สนิ ให้เช่าซื้อ
จะเป็ นของบริษทั ฯ และเมื่อ ชาระเงินค่างวดครบกาหนดสัญญาเช่าซื้อแล้ว ลูกค้า หรือผู้เช่าซื้อจะได้กรรมสิทธิ ์ในสินทรัพย์นัน้ ๆ
โดยบริษทั ฯ จะให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้าในอัตราร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่าสินค้าและคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ สัญญาเช่าซื้อที่บริษทั ฯ
ให้บริการกับลูกค้าจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี รูปแบบในการทาสัญญาเช่าซื้อจะเป็ นในลักษณะเดียวกับการทาสัญญาเช่าทางการเงิน
ดังนี้
 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง – ให้ลูกค้าโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้ามาที่บริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ จะแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาระค่าเช่าโดยตรงไปที่ลูกหนี้ของลูกค้าที่เป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่และ ณ วันทาสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็คลงวันทีล่ ่วงหน้าไว้ให้แก่บริษทั ฯ ตามงวดทีต่ อ้ งชาระ
 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง - รับชาระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกี ารโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชาระค่า
เช่าจากลูกหนี้ของลูกค้า โดยลูกค้าจะทาการมอบเช็คลงวันทีล่ ่วงหน้าไว้ให้ ณ วันทาสัญญา
2. ทาเอกสารสัญญาเช่าให้ลูกค้าลงนาม
และบริษทั ฯให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้าโดย
ปกติในอัตราร้อยละ 70-100 ของ
มูลค่าสินค้า
กรณี ไม่มีการโอนสิ ทธิ
บริษทั ฯ จะนาเช็คทีล่ ูกค้าทาไว้
ณ วันทาสัญญาเช้าบัญชีบริษทั ฯ

กรณี โอนสิ ทธิ
ลูกหนี้ชาระค่าเช่าแก่บริษทั ฯ

1. แจ้งการขอทาสัญญา

3. แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้
(กรณีมกี ารโอนสิทธิ)

ลูกค้า
กรณี ไม่มีการโอนสิ ทธิ
ลูกหนี้จะชาระค่าเช่าแก่ลูกค้าโดยตรง

ลูกหนี้ ของลูกค้า
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ขัน้ ตอนการให้สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสิ นเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ทาสัญญาเช่าทางการเงิน/เช่าซื้อ บริษทั ฯ จะทาการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือรับรองบริษทั จดทะเบียน รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี กบั สถาบันการเงิน (Bank Statement)
งบการเงิน และสัญญาเช่าระหว่างลูกค้ากับลูกหนี้ของลูกค้า เป็ นต้น และทาเอกสารนาเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณา
2. เมื่อผูบ้ ริหารอนุ มตั ิการให้สนิ เชื่อ บริษทั ฯ จะจัดเตรียมสัญญาและชุดเอกสารนาไปให้ลูกค้าลงนามและรับเช็คจาก
ลูกค้า ณ วันทีเ่ ซ็นสัญญา
3. กรณีมกี ารโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินบริษทั ฯ จะมีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินแจ้งไป
ยังลูกหนี้และให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบในหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินดังกล่าว
4. ณ วันครบกาหนดชาระค่างวด
 กรณี มีการโอนสิ ทธิ – ลูกหนี้จะชาระค่าเช่ามายังบริษทั ฯ โดยตรงตามเงื่อนไขของการโอนสิทธิโดยปกติ
เงินค่าเช่าทีล่ ูกหนี้ต้องจ่ายจะมีมลู ค่าสูงกว่าเงินค่างวดที่ลูกค้าจะต้องชาระคืนให้แก่บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะทาการคืนเงินส่วนต่าง
ให้แก่ลูกค้าภายหลังจากทีไ่ ด้หกั ชาระค่างวดที่ตอ้ งจ่ายคืนบริษทั ฯ แล้ว (หากลูกหนี้ไม่ชาระค่างวดตามเวลาที่กาหนด บริษทั ฯ จะ
นาเช็คชาระหนี้ท่ไี ด้รบั ณ วันทาสัญญาเข้าเรียกเก็บแทน และหากลูกหนี้ได้ชาระเงินเข้ามาภายหลัง บริษทั ฯ จะคืนเงินดังกล่าว
ให้กบั ลูกค้าทันที)
 กรณี ไม่มีการโอนสิ ทธิ เรียกร้อง – ลูกหนี้จะชาระค่าเช่าแก่ลูกค้าโดยตรง ในขณะที่บริษทั ฯ จะนาเช็ค
ชาระหนี้ของลูกค้าเข้าเรียกเก็บตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
5. เมื่อครบกาหนดตามที่ระบุในสัญญา ลูกค้าตามสัญญาเช่าทางการเงินจะต้องรับซือ้ ทรัพย์สนิ ตามมูลค่าซากที่ตกลง
ไว้ ณ วันทาสัญญา ส่วนลูกค้าตามสัญญาเช่าซือ้ จะได้รบั กรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ นัน้
ในกรณีท่ลี ูกค้าส่งมอบสินค้าให้แก่หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชนเรียบร้อยแล้ว และ
ลูกค้ารายดังกล่าวต้องการทาสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อกับบริษทั ฯ ลูกค้าจะต้องทาการขายสินค้าเพื่อให้กรรมสิทธิ ์
ตกเป็ นของบริษทั ฯ ก่อน แล้วบริษทั ฯ จึงจะสามารถดาเนินการทาการให้เช่าหรือเช่าซื้อตามแบบของสัญญาเช่าทางการเงินหรือ
สัญญาเช่าซือ้ กลับอีกครัง้
ความแตกต่างระหว่างสิ นเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสิ นเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
ลักษณะ
สัญญาเช่าทางการเงิน
สิ นเชื่อเช่าซื้อ
วัตถุประสงค์ในการเช่า ใช้ทรัพย์สนิ ระยะยาวตลอด หรือ
เพื่อเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ
เกือบหมดอายุการใช้งาน
กรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ
เป็ นของผูใ้ ห้เช่าจนสิน้ สุดสัญญา
เป็ นของผูใ้ ห้เช่าซือ้ จนกระทั ่งผูเ้ ช่าซือ้
เมื่อสิน้ สุดสัญญาผูเ้ ช่าใช้สทิ ธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ
ได้ชาระค่างวดและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขครบถ้วน
กรรมสิทธิ ์จึงตกเป็ นของผูเ้ ช่าซือ้
ระยะเวลาการให้สนิ เชื่อ 3 ปี ขน้ึ ไป
ไม่เกิน 3 ปี
2.1.3 ธุรกิ จการให้สินเชื่อการรับโอนสิ ทธิ เรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง (Factoring)
บริษทั ฯ ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง โดยเป็ นการให้บริการสินเชื่อระยะสัน้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจสาหรับผูป้ ระกอบการ โดยบริษทั ฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้า โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน แต่จะโอนสิทธิเรียกร้องใน
หนี้การค้าของลูกค้าให้กบั บริษทั ฯ เป็ นหลักประกัน โดยเป็ นการรับโอนสิทธิแบบไล่เบี้ย (With Recourse) คือบริษทั ฯ มีสทิ ธิไล่
เบี้ยจากลูกค้าได้ กรณีท่เี กิดหนี้สูญหรือลูกหนี้ไม่ชาระเงินตามกาหนดเวลา โดยบริษทั ฯ จะเน้นให้บริการกับผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ต้องการเงินสดไปใช้หมุนเวียนในกิจการและเป็ นธุรกิจที่มกี ารซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่มคี วามซับซ้อน
ในตัวเนื้อหาของหนี้การค้า เช่น เป็ นการซื้อมาขายไปในสินค้าทั ่วๆ ไป หรือเป็ นการให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์
สานักงานทั ่วๆ ไป โดยบริษทั ฯ จะหลีกเลีย่ งการรับซือ้ หนี้การค้าทีม่ เี งื่อนไขการส่งมอบ หรือสินค้าและบริการที่มคี วามซับซ้อนที่
อาจจะเกิดข้อโต้เถียงในความสมบูรณ์ของหนี้การค้า เช่น หนี้การค้าทีเ่ กิดจากการพัฒนาระบบงานไอที หรือหนี้การค้าในภาคการ
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ก่อสร้าง เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ จะเน้นการรับซื้อลูกหนี้การค้าที่เป็ นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็ นหลักรวมถึงลูกหนี้การค้า
ทีเ่ ป็ นภาคเอกชนขนาดใหญ่ซ่งึ ส่วนใหญ่บริษทั ฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้าที่มอี ายุไม่เกิน 90 วัน โดยบริษทั ฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้า
ประมาณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร และเมื่อ ครบกาหนดชาระเงิน บริษ ัท ฯ จะดาเนิ นการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
โดยตรง และเมื่อหักดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ จะคืนเงินส่วนต่างให้กบั ลูกค้า
ทัง้ นี้ อัตราดอกเบี้ย สัดส่วนการรับซื้อหนี้ จะขึ้นอยู่กบั ขนาดของกิจการ ฐานะการเงินของลูกค้า รวมถึงคุณภาพ
ของลูกหนี้การค้า

3. บริษทั ฯ รับซือ้ ลูกหนี้ ประมาณ
ร้อยละ 70-95 ของมูลค่าในสัญญา

ลูกค้า

4. ลูกหนี้ชาระเงินแก่บริษทั ฯ โดยส่วนต่าง
หลังจากหักค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
จะคืนให้แก่ลูกค้าทัง้ หมด
1. ลูกค้าขออนุมตั วิ งเงิน และ
นาบัญ ชีลู กหนี้แ ต่ล ะรายมาเสนอ
ขาย

2. บริษทั ฯ แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงินมาทีล่ ูกหนี้

ลูกหนี้ ของลูกค้า

ขัน้ ตอนการให้สินเชื่อการรับโอนสิ ทธิ เรียกร้อง (Factoring)
1. ลูกค้าขออนุ มตั วิ งเงินกับบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการตรวจสอบประวัตลิ ูกค้าจากเอกสารสาคัญ เช่น หนังสือ
รับรองบริษทั จดทะเบียน Bank Statement และงบการเงิน เป็ นต้น รวมทัง้ ตรวจสอบประวัตลิ ูกหนี้ และเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณา
ภายหลังเมื่อผูบ้ ริหารอนุมตั ิ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะนาบัญชีลูกหนี้มาเสนอขายต่อบริษทั ฯ
2. เมื่อผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาอนุ มตั ใิ ห้รบั ซือ้ บัญชีลูกหนี้ดงั กล่าวแล้วบริษทั ฯ และลูกค้าจะทาการแจ้งบอกกล่าวการโอน
สิทธิเรียกร้องในการชาระเงินไปยังลูกหนี้(บริษทั ฯ อาจแจ้งการโอนสิทธิทางไปรษณีย์ หรือให้ฝ่ายขายนาเอกสารไปให้ลูกหนี้ลง
นามรับทราบการโอนสิทธิ ขึน้ อยู่กบั มูลค่าซื้อขายบัญชีลูกหนี้) ในกรณีท่ไี ม่สามารถโอนสิทธิการรับเงินได้ เนื่องจากข้อจากัดของ
ลูกหนี้ บางราย บริษทั ฯ จะให้ลูกค้ามอบอานาจการเก็บเงินให้แก่บริษทั ฯ หรือ ใช้บญ
ั ชีควบคุม การรับเงิน (Escrow Account)
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมการจ่ายชาระเงินของลูกหนี้ได้
3. เมื่อ บริษ ัท ฯ รับ ซื้อ ลู ก หนี้ ก ารค้า เรีย บร้อ ยแล้ ว บริษ ัท ฯ จะจ่ า ยเงิน ตามยอดที่ ร บั ซื้ อ (หลัง หัก ดอกเบี้ ย และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ)
4. เมื่อถึงวันครบกาหนดชาระเงิน บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดเก็บหนี้กบั ลูกหนี้ จากนัน้ บริษทั ฯ จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือ
ให้กบั ลูกค้าหลังจากหักภาระหนี้คงค้างหรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ แล้ว
ธุรกิ จการให้บริการเสริมอื่นๆ
บริษ ัท ฯ มีบ ริก ารเสริม รูป แบบต่ า งๆ เพื่อ ให้บ ริก ารของบริษ ัท ฯ ครบวงจรมากยิ่ง ขึ้น โดยส่ว นใหญ่ เป็ นการ
สนับสนุ นสินเชื่อล่วงหน้ า (Pre Finance) โดยลูกค้าที่บริษทั ฯ จะให้บริการเสริมส่วนใหญ่ จะต้องเป็ นลูกค้าเดิมของบริษทั ฯ ที่มี
ประวัตกิ ารชาระเงินทีด่ ี เนื่องจากความเสีย่ งในการให้บริการเสริมค่อนข้างสูง ได้แก่
2.1.4 การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือคา้ ประกันซอง (Bid Bond)
บริษทั ฯ เริม่ ดาเนินธุรกิจการให้สนิ เชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง (Bid Bond) ในปี 2553 โดยเป็ นการให้
สินเชื่อเพื่อการสนับสนุ นการออกหนังสือค้าประกันธนาคารหรือหลักประกันซองให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการที่มคี วามประสงค์เข้า
ร่วมประมูลงานในหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็ นการให้สนิ เชื่อ ตามมูลค่าหลักประกันซอง ลูกค้าจะต้อ งนา
หนังสือ ค้าประกันธนาคารหรือหลักประกันซองคืนให้แก่บริษทั ฯ ตามวันเวลาที่กาหนด โดยบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนการ
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ให้บริการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดยบริษทั ฯ ใช้วงเงินที่มกี บั ธนาคารในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกัน
ซอง

4. ลูกค้าชาระค่าธรรมเนียม และ
บริษทั ฯส่งมอบหลักประกันซอง

3. ธนาคารเพิม่ Approve list
อนุมตั กิ ารออกหลักประกันซอง
1. ลูกค้าขออนุมตั วิ งเงิน
2. ทาเรื่องขอเพิม่ Approve list

ลูกค้า

ธนาคาร

ขัน้ ตอนการจัดหาหนังสือคา้ ประกันซอง (Bid Bond)
1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขออนุ มตั ิวงเงินสาหรับการออกหลักประกันซอง บริษทั ฯ จะทาการตรวจสอบประวัตขิ อง
ลูกค้าจากเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ข้อกาหนดของผูว้ ่าจ้าง (Term of Reference) ของหน่ วยงานที่ลูกค้าจะเข้าประมูล
งบการเงินและBank Statement เป็ นต้น และเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณา
2. เมื่อผูบ้ ริหารอนุมตั ิ บริษทั ฯ จะทาเรื่องขอเพิม่ Approve list ต่อธนาคารทีบ่ ริษทั ฯ มีวงเงิน
3. เมื่อธนาคารอนุมตั เิ พิม่ Approve list บริษทั ฯ จะดาเนินการ เพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกันซองให้
4. ลูกค้าชาระค่าธรรมเนียมและบริษทั ฯ ส่งมอบหลักประกันซองให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รบั ชาระค่าธรรมเนียมครบถ้วน เมื่อ
ครบกาหนด ลูกค้าจะนาหลักประกันซองมาคืนแก่บริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะนาหลักประกันซองคืนแก่ธนาคาร หากลูกค้าไม่คืน
หลักประกันซองแก่บริษทั ฯ ภายในเวลาทีก่ าหนดจะต้องชาระค่าปรับให้แก่บริษทั ฯ
2.1.5 ธุรกิ จให้บริการสิ นเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance)
บริษทั ฯ ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินทุนในการจัดหาสินค้าเพื่อทาการส่งมอบให้กบั หน่ วยงานราชการ
หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยลูกค้าจะต้องมีสญ
ั ญาในการส่งมอบสินค้าและบริการระหว่างลูกค้า
และลูกหนี้การค้าให้บริษทั ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเนื่องจากการให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
จัดหาสินค้ามาส่งมอบได้ ถือว่ามีความเสีย่ งสูงจึงทาให้ลูกค้าเกือบทัง้ หมดในส่วนของสินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการจะเป็ นลูกค้า
ที่มกี ารติดต่อธุรกิจกับบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ และมีประวัติการชาระเงินที่ดี เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว รวมทัง้ จะต้องโอนสิทธิ
เรียกร้องในการชาระเงินของลูกหนี้ให้กบั บริษทั ฯ เมื่อลูกค้าได้ทาการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรับมอบงานแล้ว
ลู ก ค้า ส่ว นใหญ่ จ ะมาขอสิน เชื่อ การรับ โอนสิท ธิเรี ย กร้อ งกับ บริษ ัท ฯ เพื่อ น าเงิน ที่ได้จ ากสิน เชื่อ ดัง กล่ า วมาช าระคืน เงิน กู้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทล่ี ูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงานล่าช้าทาให้ลูกค้าไม่สามารถนาใบตรวจรับมอบงานมาเปลี่ยนเป็ นสินเชื่อ
การรับโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อนาเงินมาชาระคืนบริษทั ฯ ได้ภายในเวลาที่กาหนดจะต้องชาระดอกเบีย้ และค่าปรับให้แก่บริษทั ฯ
3. ลูกค้าส่งเอกสาร และเช็คลงวันที่
ล่วงหน้าให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ฯ
ให้เงินกูก้ บั ทางลูกค้า
5. ลูกค้านาใบตรวจรับมอบงาน
เพื่อเปลีย่ นเงื่อนไขเป็ นสินเชื่อการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องเพื่อชาระหนี้

ลูกค้า

1. ลูกค้าขออนุมตั วิ งเงิน
2. แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงินมาทีล่ ูกหนี้

4. ลูกค้าส่งมอบงาน และรับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้

ลูกหนี้ ของลูกค้า
ส่วนที่ 1 หน้า 9
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ขัน้ ตอนการให้บริการสิ นเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ
1. ลูกค้าแจ้งขอรับบริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการด้วยการขออนุ มตั ิวงเงินกับบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะท าการ
พิจารณาการให้สนิ เชื่อจากศักยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้าประกอบกับพิจารณาสัญญาการรับงานและ
การส่งมอบสินค้าระหว่างลูกค้าและลูกหนี้เพื่อเป็ นการยืนยันว่าจะมีการส่งมอบสินค้าดังกล่าวตามวันและเวลาที่กาหนดได้จริง
โดยบริษทั ฯ จะดาเนิ นการตรวจสอบประวัติลูกค้าจากเอกสารสาคัญ เช่น หนังสือ รับรองบริ ษทั จดทะเบียน Bank Statement
งบการเงิน สัญญาระหว่างลูกค้าและลูกหนี้ เป็ นต้น และนาเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุ มตั ิ โดยลูกค้าที่จะรับบริการสินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนโครงการจะต้องเป็ นลูกค้าเก่าทีม่ ปี ระวัตกิ ารติดต่อดีและมีศกั ยภาพในการดาเนินการและส่งมอบงานได้
2. เมื่อผูบ้ ริหารอนุ มตั ิ บริษทั ฯ จะดาเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากสัญญาดังกล่าว โดยจะมีเอกสารบอก
กล่าวการโอนสิทธิไปยังลูกหนี้และให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสิทธิ
3. บริษทั ฯ จะทาสัญญาเงินกูแ้ ละชุดเอกสารนาไปให้ลูกค้าลงนามและรับเช็คสั ่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
4. ลูกค้าทาการส่งมอบงานให้แก่ลูกหนี้ และเมื่อลูกหนี้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะออกเอกสารใบตรวจรับมอบงาน
เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการรับเงินตามสัญญา
5. ลูกค้านาใบตรวจรับมอบงานมาเพื่อ ขอสินเชื่อ การรับโอนสิท ธิเรียกร้องกับบริษทั ฯ และนาเงินที่ได้รบั จากการที่
บริษทั ฯ รับซือ้ หนี้ทางการค้าทีม่ ใี บตรวจรับมอบงานดังกล่าวมาทาการชาระหนี้สนิ เชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการ
2.1.6 ธุรกิ จให้บริการจัดหาสิ นค้า (Trade Finance)
บริษทั ฯ ให้บริการจัดหาสินค้าเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการที่ขาดเงินทุนในการจัดหาสินค้าเพื่อทาการส่งมอบต่อ
ให้กบั หน่ วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่โดยบริษทั ฯ จะเข้าไปดาเนินการจัดหาสินค้าตาม
ความต้อ งการของลูกค้าจากผู้จาหน่ ายสินค้า (Supplier) และนาไปขายต่อให้แก่ลูกค้าด้วยการคิดส่วนต่างจากราคาต้นทุ นกับ
ราคาขาย เมื่อจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ จะมอบหมายให้ Supplier ส่งมอบสินค้าดังกล่าว
ไปยังลูกหนี้โดยตรงตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งบริษทั ฯ จะเป็ นผู้ไปตรวจเช็คสินค้า พร้อมกับลูกค้าและลูกหนี้ ณ สถานที่ท่ี
จัดส่ง เนื่องจากการให้บริการจัดหาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้ามาส่งมอบได้ถอื ว่ามีความเสีย่ งสูง จึงทาให้ลูกค้าเกือบ
ทัง้ หมดจะเป็ นลูกค้าที่มกี ารติดต่อธุรกิจกับบริษทั ฯ อย่างสม่ าเสมอ และมีประวัติการชาระเงินที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
รวมทัง้ จะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการชาระเงินของลูกหนี้ให้กบั บริษทั ฯ หรือ ทาหนังสือมอบอานาจให้บริษทั ฯ เป็ นผู้รบั เงินจาก
ลูกหนี้โดยตรง ซึง่ โดยส่วนใหญ่หลังจากบริษทั ฯ จัดหาสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว และลูกค้าได้ทาการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้
ใบตรวจรับมอบงานแล้วลูกค้าจะมาขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซื้ อ
กับบริษทั ฯ เพื่อนาเงินที่ได้จากสินเชื่อดังกล่าวมาชาระคืนค่าสินค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีลูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงาน
ล่าช้าท าให้ลูกค้าไม่สามารถนาใบตรวจรับมอบงานมาเปลี่ยนเป็ นสินเชื่ออื่นๆ เพื่อนาเงินมาชาระคืนบริษทั ฯ ได้ภายในเวลาที่
กาหนดจะต้องชาระดอกเบีย้ และค่าปรับให้แก่บริษทั ฯ
6. ลูกค้านาใบตรวจรับมอบงานเพื่อ
เปลีย่ นเงื่อนไขเป็ นสินเชื่อการรับโอน
สิทธิเรียกร้องสัญญาเช่าทางการเงิน
หรือสัญญาเช่าซือ้ เพื่อชาระค่าสินค้า

3. จัดหาสินค้าตามความ
ต้องการของลูกค้า
1. ลูกค้าขออนุมตั วิ งเงิน

ลูกค้า

5. ลูกค้ารับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้

2.แจ้งการโอนสิทธิการ
รับเงินมาทีล่ ูกหนี้

ลูกหนี้ ของลูกค้า

ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า

4. ส่งมอบสินค้าให้ลูกหนี้โดยตรงตาม
วันและเวลาทีก่ าหนด โดยบริษทั ฯ
ลูกค้าและลูกหนี้ของลูกค้าจะทาการ
ตรวจรับสินค้าพร้อมกัน
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ขัน้ ตอนการให้บริการการจัดหาสิ นค้า
1. ลูกค้าแจ้งขอรับบริการการจัดหาสินค้า ด้วยการขออนุ มตั วิ งเงินเครดิตกับบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะทาการพิจารณา
จากศักยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้า ประกอบกับพิจารณาสัญญาการรับงานและการส่งมอบสินค้าระหว่าง
ลูกค้าและลูกหนี้เพื่อเป็ นการยืนยันว่าจะมีการส่งมอบสินค้าดังกล่าวตามวันและเวลาที่กาหนดได้จริง โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการ
ตรวจสอบประวัติลูกค้าจากเอกสารสาคัญ เช่น หนังสือรับรองบริษทั จดทะเบียน Bank Statement และงบการเงิน เป็ นต้น และ
นาเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณาโดยลูกค้าที่จะรับบริการสินเชื่อจัดหาสินค้า ส่วนใหญ่จะต้องเป็ นลูกค้าเก่าที่มปี ระวัตกิ ารติดต่อดีและ
มีศกั ยภาพในการดาเนินการและส่งมอบงานได้
2. เมื่อผูบ้ ริหารอนุ มตั ิ บริษทั ฯ จะดาเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากสัญญาดังกล่าว โดยจะมีเอกสารบอก
กล่าวการโอนสิทธิไปยังลูกหนี้และให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสิทธิ
3. บริษทั ฯ จัดหาสินค้าจากผู้ขายสินค้า (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่ แล้ว ประเภทและ
ลักษณะของสินค้าจะถูกระบุอยูใ่ นสัญญาระหว่างลูกค้าและลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว
4. Supplier ทาการส่งมอบสินค้าตามวันและเวลาทีก่ าหนดไปให้แก่ลูกหนี้การค้าของลูกค้าโดยตรง โดยบริษทั ฯ ลูกค้า
และลูกหนี้ของลูกค้าจะทาการตรวจรับสินค้าพร้อมกัน
5. เมื่อลูกหนี้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะออกเอกสารใบตรวจรับมอบงานให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการ
รับเงินตามสัญญา
6. ลูกค้านาใบตรวจรับมอบงานมาเพื่อขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน หรือสัญญา
เช่าซื้อกับบริษทั ฯ และนาเงินที่ได้จากการที่บริษทั ฯ รับซื้อหนี้ทางการค้าทีม่ ใี บตรวจรับมอบงาน หรือการได้รบั สินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซือ้ จากบริษทั ฯ แล้วแต่กรณีมาทาการชาระหนี้คา่ สินค้า
2.1.7 ธุรกิ จให้บริการสิ นเชื่อเติ มทุนหมุนเวียนคู่ค้า (Supplier Finance)
ให้บริการสินเชื่อเพื่อยกระดับ Supply Chain ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้สนิ เชื่อเติมทุ นหมุนเวียนแก่ Supplier
ของบริษทั ที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถนาบิลมาเบิกเงินสดกับทางบริษทั ฯ ได้ทนั ที โดยไม่ต้องรอให้ครบเครดิตเทอม ทาให้
Supplier มีทุนหมุนเวียน เพิม่ กาลังการผลิต หรือส่งงานไดตรงเวลามากขึน้ และยังทาให้บริษทั สามารถขยายระยะเวลาการชาระ
เงิน (Credit Term) แก่ Supplier อย่างไร้กงั วล

ส่วนที่ 1 หน้า 11

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

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

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ขัน้ ตอนการให้บริการสิ นเชื่อเติ มทุนหมุนเวียนคู่ค้า
บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่ง PO สั ่งซือ้ สินค้า
Supplier ส่งสินค้าให้กบั บริษทั
Supplier ส่งเอกสารวางบิล (Invoice) ให้กบั บริษทั
Supplier นาบิลมาเบิกเงินกับ LIT
LIT ให้ชาระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าให้ Supplier เต็มจานวนโดยหักค่าธรรมเนียม
เมื่อครบกาหนด บริษทั ทีร่ ว่ มโครงการจะจ่ายเงินค่าสินค้าให้ LIT

2.1.8 ธุรกิ จให้บริการสิ นเชื่อเพื่อเปิ ด L/C (Letter of Credit)
ให้บริการสินเชื่อ เพื่อออกเอกสารเพื่อยืนยันการชาระเงินในการซื้อขายที่ผู้ซ้ือขอให้ธนาคารเป็ นผู้ชา ระให้แทน เพื่อ
แสดงเป็ นหลักประกันการชาระเงิน ผูข้ ายสินค้าได้รบั เงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผูซ้ อ้ื สินค้าจะได้รบั สินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า
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บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
กระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อ บริษทั ฯ มีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อดังนี้
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย

นาเสนอข้อมูลเข้าทีป่ ระชุมฝ่ าย
บริหารของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณา
เบือ้ งต้น
กรณีเป็ นไปตามเงื่อนไข
และเอกสารครบถ้วน

กรณีทต่ี อ้ งขอเอกสาร
หรือข้อมูลอื่นเพิม่ เติม

ฝ่ ายควบคุมสินเชื่อตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ พร้อมจัดทาใบคาขอเสนออนุมตั วิ งเงิน
เพื่อเสนอต่อผูม้ อี านาจอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อแต่ละประเภท
แจ้งผลการอนุมตั วิ งเงิน
ดาเนินการเรื่องสัญญา
เบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไข

โดยแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้
1) การพิจารณาเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเป็ นผูต้ ดิ ต่อรวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสารของลูกค้านาเข้าที่ประชุม
เพื่อร่วมหาแนวทางหรือความเป็ นไปได้ในการให้สนิ เชื่อ ซึง่ ในทีป่ ระชุมจะประกอบไปด้วย
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- ผูจ้ ดั การทั ่วไป
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกเครดิต
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกการขายและการตลาด
ในการประชุมนี้จะยังไม่พจิ ารณาเพื่อ อนุ มตั สิ นิ เชื่อ แต่เป็ นการประชุมเพื่อให้แนวทาง ตลอดจนข้อจากัดต่างๆ และ
ความเป็ นไปได้ทล่ี ูกค้าจะได้รบั การพิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อ ซึ่งในขัน้ ตอนนี้ฝ่ายขายของบริษทั ฯจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบผลการ
พิจารณาเบื้องต้น เพื่อท าความเข้าใจกับลูกค้าให้ท ราบถึง แนวทาง ตลอดจนข้อ จากัดต่างๆ และความเป็ นไปได้ หากมีความ
จาเป็ นที่ต้องมีปรับเปลี่ยนเงื่อ นไขต่างๆ ลูกค้าจะได้ท ราบก่อ นที่จะให้ดาเนิ นการในขัน้ ตอนต่อไปโดยจะพิจารณาถึง ประเด็น
หลักๆ 5 ข้อ คือ
1. ลูกหนี้ของลูกค้าจะต้องเป็ นภาคราชการหรือภาคเอกชนขนาดใหญ่
2. สามารถโอนสิท ธิการรับเงินได้ หากไม่ได้ สามารถที่จะมอบอานาจการรับชาระเงินหรือ ใช้บญ
ั ชีควบคุม
เพื่อทีจ่ ะควบคุมการชาระเงินได้
3. ลูกค้าเป็ นผูป้ ระกอบการทีท่ าธุรกิจอยูใ่ นอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
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4. ผลิตภัณ ฑ์ท่ลี ูกค้าจะส่งมอบให้แก่ลูกหนี้ ไม่ม ีความซับซ้อ น และไม่ม ีเงื่อนไขในการส่งมอบที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
5. หากเกิดปั ญหาทีล่ ูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ลูกค้ามีความสามารถทีจ่ ะชาระคืนบริษทั ฯ ได้
เมื่อผ่านการอนุ มตั ิในที่ประชุมแล้ว จึงจะเข้าสู่ขนั ้ ตอนการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ (Credit Approval) เพื่อทาการอนุ มตั ิใน
ขัน้ ตอนต่อๆ ไป
2) การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์สนิ เชื่อ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ข้อ มูลทางการเงินจาก บริษทั บิสซิเนสออนไลน์ จากัด (มหาชน) งบการเงินของลูกค้าการเดินบัญ ชีกบั ธนาคาร
รวมทัง้ ตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้การค้า พร้อมทัง้ จัดทาใบคาขออนุมตั สิ นิ เชื่อ (Credit Approval) โดยใช้ “นโยบายการให้สนิ เชื่อ
แต่ละประเภท” มาเป็ นแนวทางในการขออนุ มตั ิสินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อนาเสนอขออนุ มตั ิสินเชื่อต่อผู้ม ีอานาจอนุ มตั ิต่อไป โดย
บริษทั ฯ จะมีการอนุมตั สิ นิ เชื่อแต่ละผลิตภัณฑ์แยกจากกันตามนโยบายของแต่ละผลิตภัณฑ์
การอนุมตั ิ สินเชื่อ
บริษทั ฯ ได้กาหนดอานาจในการอนุ มตั ิสนิ เชื่อ โดยใช้กบั สินเชื่อทุกประเภทที่ให้บริการ ได้แก่ สินเชื่อ การรับโอน
สิทธิเรียกร้อง สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการ บริการจัดหาสินค้าสินเชื่อเพื่อ
การจัดหาหนังสือค้าประกันซอง ดังนี้
ประเภทสิ นเชือ / รายการ
ผู้อนุมตั ิ
วงเงิน (บาท)
การอนุมตั สิ นิ เชื่อแต่ละประเภท

คณะกรรมการบริษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษทั

>20,000,000
กรณีทล่ี ูกค้ามีลูกหนี้เป็ นภาคเอกชน
ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย
กรณีทล่ี ูกค้ามีลูกหนี้เป็ นภาคราชการ
ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อ 1 สัญญา และรวมกันทุกสัญญา
ไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย
<= 1,000,000

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ รับ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ และ
อัตรากาไรจากการจัดหาสินค้า
หมายเหตุ : กรณีการขอสินเชื่อไม่เป็ นไปตามนโยบายที่ บริษทั ฯ กาหนด จะต้องได้รบั การอนุ ม ตั ิจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
โดยลูกค้าแต่ละรายของบริษทั ฯ จะมีการกาหนดวงเงินรวมในการให้สินเชื่อทุ กประเภท รวมทัง้ มีการก าหนด
หลักเกณฑ์การกากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งรวมถึงลูกค้าในกลุ่มเดียวกันจะสามารถขอ
สินเชื่อรวมทุกประเภทได้ไม่เกิน 20% จากยอดลูกหนี้คงค้างทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดวงเงินลูกหนี้ โดยวงเงินลูกหนี้ท่เี ป็ นหน่ วยงานราชการ และหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จะไม่มกี ารจากัดวงเงิน เนื่องจากความเสีย่ งในการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ค่อนข้างต่ า ในขณะที่ลูกหนี้ภาคเอกชน
จะถูกกาหนดโดยพิจารณาจากฐานะการเงิน และผลประกอบการของลูกหนี้แต่ละราย
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การควบคุมและติ ดตามลูกหนี้
บริษทั ฯ ดาเนินการติดตามหนี้คา้ งชาระตัง้ แต่วนั แรกที่ลูกค้าค้างชาระ ไม่วา่ ลูกค้าจะมีปัญหาจากการดาเนิน
ธุรกิจหรือจากปั จจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลให้เกิดการผิดนัดชาระ ทาให้บริษทั ฯ ไม่สามารถรับชาระหนี้ได้ บริษทั ฯ มีหน่วยงานติดตาม
ลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และสม่าเสมอ บริษทั ฯ ยึดการติดตามหนี้ท่จี ะต้องเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ นี้คุณภาพ
หนี้ของลูกค้าทุ กกลุ่มจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริ หารเป็ นประจาทุ กสัปดาห์ ซึ่งมาตรการ
ติดตามจะดาเนินการดังนี้
1. ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและฝ่ ายการตลาดติดตามลูกค้าเพื่อหาสาเหตุ
การล่าช้าของหนี้การค้านัน้ พร้อมเจรจาแก้ไขหนี้
และรายงานสรุปในทีป่ ระชุมผูบ้ ริหาร
2. ค้างชาระเกิน 3 เดือน
ไม่มคี วามคืบหน้าออกจดหมายทวงถามโดยฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
3. ค้างชาระเกิน 4 เดือน
ลูกค้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีเ่ คยเจรจากันได้
ให้ฝ่ายปฏิบตั กิ ารส่งจดหมายทวงถามในนามฝ่ ายกฎหมาย
4. ค้างชาระเกิน 6 เดือน
ลูกค้าไม่ปฏิบตั ติ ามทีต่ กลงกันบริษทั ฯ จะส่งเรื่องไปที่
ฝ่ ายกฎหมายของบริษทั ฯ (Outsource) ให้ดาเนินการ
กับลูกค้าต่อไป โดยมีฝ่ายปฏิบตั กิ ารดูแลติดตามงาน
อย่างใกล้ชดิ
5. กรณีความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อย่างชัดเจน บริษทั ฯ ดาเนินการในแต่ละมาตรการพร้อมๆ กันโดย
ไม่รอเวลาหรือขัน้ ตอนในแต่ละมาตรการซึง่ ต้องดาเนินการ
ทุกวิธกี ารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 การตลาดและภาวะการณ์แข่งขัน
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
2.2.1 การมีผลิ ตภัณฑ์หลักและผลิ ตภัณฑ์เสริ มที่หลากหลายครบวงจร
บริษทั ฯให้ความสาคัญกับ “การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม” จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ครบวงจรการทา
ธุรกิจที่จะท าให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้โดยลดอุปสรรคด้านจัดหาแหล่งเงินทุ นเพื่อ ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มี
ผลิต ภัณ ฑ์ห ลักที่ให้บ ริก ารแก่ ลูกค้า ได้แก่ สินเชื่อ สัญ ญาเช่าทางการเงิน สิน เชื่อ สัญ ญาเช่าซื้อ และสิน เชื่อ การรับโอนสิท ธิ
เรีย กร้อ ง นอกเหนื อ จากผลิต ภัณ ฑ์ห ลัก เหล่ านี้ แล้ว บริษ ัท ฯ ยังมีบ ริการเสริม ต่างๆที่พ ร้อ มให้บ ริก ารแก่ ลู กค้า ซึ่งเป็ น การ
สนับสนุ นสินเชื่อล่วงหน้ า (Pre Finance) เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ ค้าประกันซองเพื่อให้ลูกค้าสามารถดาเนินธุรกิจได้
ตัง้ แต่เริม่ ประมูลงาน รวมทัง้ สินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการและบริการจัดหาสินค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้าหลังจาก
ประมูลงานได้ก่อนทีจ่ ะให้บริการสินเชื่อทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ ต่อไป
2.2.2 การบริการที่ ครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษทั ฯ มีประสบการณ์ ตรงในสายธุรกิจที่ให้บริการ ตลอดจนบริษทั ฯ มีการจัด
โครงสร้างองค์กรและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ ประเภทต่ างๆ ให้สนั ้ และกระชั บ ท าให้บริษทั ฯ สามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของลูกค้าได้อ ย่างรวดเร็วและมีประสิท ธิภ าพซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความต้อ งการของตลาด และ
แข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ พนักงานฝ่ ายการตลาดของบริษทั ฯ เป็ นผูม้ คี วามสามารถ
ที่หลากหลายคือมีประสบการณ์ ทงั ้ ด้านควบคุมสินเชื่อ รวมทัง้ ด้านการขาย ส่งผลทาให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า
รวมทัง้ สามารถให้แ นวทางเบื้อ งต้น ถึง ความเป็ นไปได้ในการพิจารณาสิน เชื่อ ของบริษ ัท ฯ เพื่อ ที่ลู ก ค้าจะสามารถประเมิน
สถานการณ์ทจ่ี ะเข้าแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
2.2.3 ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
พนักงานของบริษทั ฯ มีการเข้าพบลูกค้าเป็ นประจา เพื่อรับทราบถึงความต้องการเพิม่ เติม หรือปั ญหาการใช้
บริการของลูกค้า นอกจากนี้ พนักงานขายของบริษทั ฯ สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับประเภทของบริการที่เหมาะสม ตลอดจน
ข้อมูลทีเ่ พียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า การที่บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้า ย่อมเป็ นการสร้างความไว้วางใจ
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ให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการแหล่งเงินทุน ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการที่บริษทั ฯ นอกจากนี้ การใกล้ชิดกับลูกค้าทาให้บริษทั ฯ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงรับรูถ้ ึงความต้องการใหม่ๆที่เกิดขึ้น ทาให้บริษทั ฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ออกมาเพื่อตอบสนองลูกค้าได้มากขึน้
2.2.4 อัตราค่าบริการที่ชดั เจน
อัตราค่าบริการของบริษทั ฯถูกกาหนดอย่างชัดเจน ไม่มอี ตั ราค่าบริการแฝง ลูกค้าจึงมั ่นใจได้ว่าบริษทั ฯ ไม่มี
การคิดค่าบริการในลักษณะที่เป็ นการเอาเปรียบลูกค้า ถึงแม้ว่าอัตราค่าบริการที่บริษทั ฯ เรียกเก็บจากลูกค้าจะสูงกว่าเมื่อเทียบ
กับสถาบันการเงิน แต่ส่วนใหญ่ยงั คงต่ ากว่าการใช้บริการการเงินนอกระบบหรือการใช้บริการของผูป้ ระกอบการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินด้วยกัน ถึงแม้ก ลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมายของบริษ ัท ฯ และผู้ป ระกอบการอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จะเป็ นกลุ่ม เดียวกันคือ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม แต่บริษทั ฯ จะคัดเลือกเฉพาะผูป้ ระกอบการที่มลี ูกหนี้ขนาดใหญ่เช่น หน่ วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ดังนัน้ ความเสีย่ งจึงถูกจากัดในระดับหนึ่ง จึงทาให้สามารถลดภาระหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้น
และสามารถลดค่าบริการลงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รบั ได้ ในขณะที่ผู้ให้บริการนอกระบบจะไม่คดั กรองลูกค้าจึงตัง้ อัตรา
ค่าบริการในระดับ สูงเพื่อ ครอบคลุม ความเสี่ย งเฉลี่ยโดยรวม รวมทัง้ บางรายอาจมีการคิดค่าบริการแฝงต่างๆ เช่ น การคิด
ค่าบริการจัดเก็บหนี้ในอัตราร้อยละของจานวนเงินที่จดั เก็บ ในขณะที่บริษทั ฯ คิดค่าบริการเป็ นอัตราคงที่ ตามจานวนครัง้ หรือ
ระยะทางในการจัดเก็บเนื่องจากอัตราค่าบริการของบริษทั ฯ ที่ชดั เจน ทาให้ลูกค้าสามารถประเมินต้นทุนการแข่งขันของตนเองได้
อย่างถูกต้อง ช่วยให้ลูกค้าสามารถที่จะวางแผนในการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทาให้ลูกค้ามีความพอใจในการบริการของ
บริษทั ฯ
2.2.5 ความยืดหยุ่นในการให้สินเชื่อ
ปรัชญาการให้บริการสินเชื่อในทุกผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆของบริษทั ฯ ไม่ได้ตงั ้ อยู่บนความจาเป็ นที่ต้องมี
หลักประกันประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากบริษทั ฯ เข้าใจถึงภาระการหาหลักประกันในการขอกูย้ มื เงินของผูป้ ระกอบการ
ซึง่ เป็ นข้อจากัดหลักในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเป็ นเหตุผลสาคัญในการขาดโอกาสในการแข่งขันและเติบโต แต่ทุกผลิตภัณฑ์
การเงินต่างๆของบริษทั ฯจะให้ความสาคัญกับผู้ท่เี ป็ นผู้ชาระหนี้ขนั ้ ตอนสุดท้า ย และผูค้ รอบครองสินค้า บริการ หรือสินทรัพย์
ดังนัน้ ถึงแม้ลูกค้าของบริษทั ฯ จะไม่มหี ลักประกัน บริษทั ฯ จะพิจารณาการให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้าที่มลี ูกหนี้เป็ นหน่ วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ซ่งึ มีความสามารถในการชาระหนี้สูงด้วยแนวคิดนี้จงึ ทาให้บริษทั ฯ เป็ นทางเลือกทีส่ าคัญ
สาหรับลูกค้าทีป่ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
2.2.6 ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที
สินค้าไอทีเป็ นสินค้าที่มคี วามสาคัญในชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริโภคและได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรื่อยๆ ในช่วง
เวลาทีผ่ ่านมา และจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุตสาหกรรมไอทีมแี นวโน้มการเติบโต
สูงขึน้ จากการลงทุนทัง้ ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจเนื่องจากสินค้าไอทีนนั ้ เป็ นสินค้าที่มกี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็วและมี
วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ท่ีค่อนข้างสัน้ และการที่บริษทั ฯ อยู่ในกลุ่มเอสวีโอเอ ซึ่งเป็ นผู้นาด้านสินค้าไอทีมานานมากกว่า 25 ปี
บริษทั ฯ จึงมีความเชี่ยวชาญชานาญในอุตสาหกรรมไอที มีการติด ตามข้อ มูลข่าวสาร และสามารถคาดการณ์ แนวโน้ ม ของ
อุตสาหกรรมไอทีได้อย่างแม่นยาทาให้เข้าใจสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่าง
ดี บริษทั ฯ จึงสามารถทีจ่ ะปรับตัวให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไอทีได้อย่างรวดเร็ว และดาเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลทาให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.7 ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงาน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ของพนักงานที่เรารับจากคนหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนบริษทั เองไม่ปิดกัน้ ที่
จะเรียนรู้และท าความเข้าใจลักษณะการดาเนิ นธุรกิจในแต่ละประเภท ท าให้บริษทั ฯ สามารถขยายการให้บริการสินเชื่อ ไปสู่
อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็ นการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไร้ขดี จากัด หากมีอุตสากรรมไหนที่บริษทั พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่เหมาะสม บริษทั ก็จะไม่พจิ ารณาเดินหน้าต่อ เช่น อุตสาหกรรมการให้สนิ เชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
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ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าของบริษทั ฯ เป็ นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มศี กั ยภาพในการเติบโต มีความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ สามารถผ่อนชาระหนี้ได้ตามกาหนดแต่ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุ น เนื่องจากมีขอ้ จากัดใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องทุนจดทะเบียน หลักทรัพย์ค้าประกัน ปั จจุบนั ลูกค้าของบริษทั ฯ ไม่ได้จากัด
อยู่เฉพาะเพีย งอุ ตสาหกรรมไอทีเป็ น หลัก จากความรู้และประสบการณ์ ของผู้บริห ารและพนักงานท าให้บ ริษ ัท ฯ มีลูกค้าใน
หลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจก่อ สร้างและปรับ ปรุงอาคาร ระบบสาธารณู ป โภค ธุรกิจการให้บริการจ้างแรงงาน ธุรกิจขนส่ง
โลจิสติกส์ ติดตัง้ เครื่องกาเนิด ไฟฟ้ า โรงพยาบาล ระบบสื่อสารและโทรคมมนาคม ยุทธภัณฑ์ทหาร โฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์
เป็ นต้น
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจการให้สนิ เชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซิง่ และ สัญญาเช่าซือ้
ลีส ซิ่งและเช่ า ซื้อ มีค วามแตกต่ า งในเรื่อ งกรรมสิท ธิเ์ ป็ นส าคัญ โดยเมื่อ ครบก าหนดตามสัญ ญาลี ส ซิ่ง
กรรมสิทธิ ์จะตกเป็ นของผูใ้ ห้บริการ (ผูใ้ ห้กู้) ในขณะที่เช่าซื้อกรรมสิทธิ ์จะตกเป็ นของผูเ้ ช่า (ผูก้ )ู้ โดยลีสซิง่ มีอตั ราการเติบโตสูง
มากในระยะหลัง ซึ่งเป็ นผลมาจากการสนับสนุ นทางภาษีจากภาครัฐให้แก่ผู้เช่า ที่เป็ นนิติบุคคล ผูใ้ ห้บริการสินเชื่อส่วนใหญ่จะ
เน้ น การให้บ ริก ารสิน ทรัพ ย์ป ระเภทรถยนต์ หรือ เครื่อ งจัก ร ในขณะที่ จ ะไม่ ค่อ ยนิ ย มให้สิน เชื่อ IT เนื่ อ งจากข้อ จ ากัด ของ
เทคโนโลยีท่ี ม ีก ารเปลี่ย นแปลงค่ อ นข้างเร็ว อย่ า งไรก็ต าม จากการที่บ ริษ ัท ฯ มีค วามเชี่ย วชาญในอุ ต สาหกรรม IT และ
อุตสาหกรรมดังกล่าวยังคงมีความต้องการสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคการศึกษาของหน่ วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้
เอกชนขนาดใหญ่ ซ่ึ ง เป็ นกลุ่ ม ลู ก หนี้ ห ลัก ที่ บ ริษ ัท ฯ เน้ น การให้ บ ริก าร ซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง ผลให้บ ริษ ัท ฯ สามารถเติบ โตตาม
อุตสาหกรรมดังกล่าว และในปั จจุบนั บริษทั ไม่ได้จากัดการให้บริการสินเชื่อเฉพาะแค่ภาคไอที แต่บริษทั ฯ ได้ขยายการให้บริการ
แก่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆด้วย
ธุรกิจการให้สนิ เชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริง่
สาหรับธุรกิจแฟคตอริง่ นัน้ ถึงแม้จะมีขอ้ ได้เปรียบมากกว่าสินเชื่อธุรกิจประเภทอื่นที่ไม่ต้องใช้ห ลักประกันใน
การขอสินเชื่อ แต่ในปั จจุบนั ระบบการให้สนิ เชื่อรูปแบบใหม่ๆ ของสถาบันการเงินมีการอานวยความสะดวกแก่ผกู้ ู้เป็ นอย่างมาก
ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของช่องทางการระดมทุนทีห่ ลากหลายในระยะหลัง ส่งผลให้ธรุ กิจแฟคตอริง่ ต้องพัฒนาตัวเองจากสภาวะ
การแข่งขันทีส่ งู ขึน้
โดยสถาบันการเงินยังถือเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจแฟคตอริง่ รายใหญ่ในประเทศไทยทีม่ คี วามได้เปรียบคู่แข่งราย
อื่น โดยเฉพาะด้านต้นทุ นทางการเงินที่ต่ ากว่า แต่เนื่ อ งจากเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ จึงมีความล่าช้าในการให้บ ริการ รวมทัง้ มี
ข้อจากัดค่อนข้างมาก บริษทั ฯ ซึ่งเป็ นองค์กรขนาดเล็กจึงสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากกว่า อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการให้บริการสินเชื่อเสริมอื่นๆ ได้แก่ Bid Bond ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตตามการลงทุน
ของภาครัฐ และจุดเด่นของบริษทั ฯ ทีส่ าคัญคือ สามารถพิจารณาอนุมตั ใิ ห้สนิ เชื่อรวดเร็วกว่า
ลูกค้าเป้ าหมายของบริษทั ฯ เป็ นคนละกลุ่มกับลูกค้าของผูใ้ ห้บริการที่เป็ นสถาบันการเงินเนื่องจากลูกค้า
ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อ มที่ม ีข้อ จากัดในเรื่องทุ นจดทะเบียน และหลักทรัพ ย์ค้า
ประกัน ท าให้ผู้ประกอบการดัง กล่าวไม่ได้รบั การสนับ สนุ นจากสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกัน ความล่าช้าในกระบวนการ
พิจารณาของสถาบันการเงิน รวมทัง้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่เน้นลูกหนี้ทเ่ี ป็ นภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากระยะเวลา
ของงาน หรือระยะเวลาการชาระเงินกาหนดได้ไม่ชดั เจน เหมือนบริษทั เอกชนขนาดใหญ่ ทาให้ผปู้ ระกอบการกลุ่มดังกล่าวหันมา
ใช้บริการของผูใ้ ห้สนิ เชื่อที่ไม่ได้เป็ นสถาบันการเงิน อีกทัง้ ธนาคารพาณิชย์ยงั มีขอ้ จากัดในการให้สนิ เชื่อภายใต้การกากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลทาให้คแู่ ข่งส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการผูใ้ ห้สนิ เชื่อทีไ่ ม่ได้เป็ นสถาบันการเงิน ซึ่ง
แต่ละรายจะมีบริการสินเชื่อทีแ่ ตกต่างกัน โดยบริษทั ฯจะเน้นลูกค้าที่มลี ูกหนี้การค้าเป็ นหน่ วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจเป็ นส่วน
ใหญ่ รวมทัง้ ฐานลูกค้าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ ประกอบธุรกิจด้านไอที ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่น จะจะเน้ นลูกค้าที่มลี ูกหนี้
การค้าเป็ นบริษทั เอกชน และมีฐานลูกค้าทีป่ ระกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมรถยนต์เป็ นส่วนใหญ่ ทาให้การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อ
ของบริษทั ฯ ไม่สงู มาก
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงด้านสิ นเชื่อ
เนื่องจากลักษณะการให้สนิ เชื่อของบริษทั ฯ เป็ นการให้สนิ เชื่อที่ไม่มหี ลักประกัน ในกรณี ท่เี ป็ นสินเชื่อสัญญาเช่าทาง
การเงินและสัญญาเช่าซื้อ ความเสีย่ งด้านสินเชื่อจะเกิดจากทัง้ คุณภาพของลูกหนี้การค้า และคุณภาพของลูกค้า รวมถึงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการที่ลูกค้าส่งมอบให้กบั ลูกหนี้การค้า สาหรับสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ความเสีย่ งด้านสินเชื่อจะเกิดจาก
คุณภาพของลูกหนี้เป็ นส่วนสาคัญ ในขณะทีส่ นิ เชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบริการ
จัดหาสินค้า ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิดจากคุณภาพของลูกค้าเป็ นสาคัญ โดยลักษณะการให้สนิ เชื่อของบริษทั ฯ จะไม่เน้ น
ความสาคัญ ของหลักประกัน เนื่ อ งจากทางบริษ ัท ฯ จะมีการท าธุรกรรมกับ ทางลูกหนี้ การค้าในส่วนที่เป็ น ภาคราชการ ภาค
รัฐวิสาหกิจ ซึง่ มีการจัดทาโอนสิทธิรบั เงินเป็ นส่วนใหญ่ จึงถือเป็ นการช่วยลดความเสีย่ งลงในระดับเบือ้ งต้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ ด้วยการตัง้ เกณฑ์แ ละกาหนดขัน้ ตอนในการตรวจสอบทัง้
ลูกค้าและลูกหนี้การค้าอย่างรัดกุมก่อนการอนุ มตั สิ นิ เชื่อในแต่ละประเภท ในส่วนของคุณภาพสินค้าและบริการ เนื่องจากสินค้า
และบริการส่วนใหญ่ ท่ีบริษทั ฯ ให้สนิ เชื่อเป็ นธุรกิจด้าน IT ซึ่งบริษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญในด้าน IT อยู่แล้ว ดังนัน้ จึงสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการได้ก่อนที่จะอนุ มตั สิ นิ เชื่อให้กบั ลูกค้า ด้วยมาตรการดังกล่าว บริษทั ฯ จึงเชื่อมั ่นในคุณภาพ
ของลูกค้า ลูกหนี้การค้า รวมทัง้ คุณภาพของสินค้าและบริการที่จะส่งมอบให้กบั ลูกหนี้การค้า โดยที่ผ่านมาในปี 2557 ปี 2558
และปี 2559 บริษทั ฯ มีค่าเผื่อหนี้สูญจานวน 16.90 ล้านบาท 29.99 ล้านบาท และ 51.83 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
2.03 ร้อ ยละ 2.68 และร้อ ยละ 2.81 ตามล าดับ ของยอดลู ก หนี้ ค งค้า งของบริษ ัท ฯ ณ สิ้น ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559
ตามลาดับ
3.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ดอกเบี้ยเงินกู้เป็ นต้นทุนหลักของบริษทั ฯ ซึ่งแปรผันตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีผลต่อการกาหนดอัตรา
ดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับลูกค้า ซึง่ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากต้นทุ นของ
บริษ ัท ฯ ส่วนใหญ่ เกิด จากการกู้ยืม ระยะสัน้ ดังนัน้ ในส่วนที่เป็ นสินเชื่อ ระยะสัน้ ไม่ว่าจะเป็ นสิน เชื่อ การรับโอนสิท ธิเรียกร้อง
สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการ และบริการจัดหาสินค้า บริษทั ฯ จะสามารถปรับอัตรา
ดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง สาหรับสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่า
ซื้อ บริษทั ฯคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ กับ
อัตราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับลูกค้า จะมีการบวกเพิม่ เพื่อให้เพียงพอกับความเสีย่ งด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ าจเกิดขึน้
อย่างไรก็ต าม บริษ ัท ฯได้บ ริห ารจัด การในการหาแหล่งเงิน ทุ นที่ม ีระยะเวลาสอดคล้อ งกับ สิน เชื่อ แต่ ละประเภท
(Matching Source) เพื่อลดความเสีย่ งในด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ อีกแนวทางหนึ่งด้วย
3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุ นในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงินรวม
ทัง้ สิ้น 1,465.00 ล้านบาท ทัง้ นี้วงเงินส่วนใหญ่เป็ นวงเงินระยะสัน้ เป็ นจานวน 895.00 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินเบิกเกิน
บัญ ชี และตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน (P/N) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการถูกเรียกให้ชาระคืนเงินก่อนกาหนดระยะเวลา หรือ กรณีสถาบัน
การเงินไม่ต่ออายุสญ
ั ญาตั ๋วสัญญาใช้เงิน
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารสภาพคล่องเพื่อ ป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยพยายามจัดสรรแหล่งใช้ไป
(Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับแหล่งได้มาของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้
เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่บริษทั ฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นการขายลดตั ๋วแลกเงิน (Bill
of Exchange) ให้แก่ผลู้ งทุน และการออกหุน้ กู้เสนอขายแก่นักลงทุน ซึ่งจะช่วยทาให้บริษทั ฯสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดขี น้ึ
รวมทัง้ เพิม่ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษทั ฯ มี
สัดส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ ากับ 1.36 เท่ า และ 1.85 เท่ าตามลาดับ สาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มี
สัดส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 3.19 เท่า
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3.4 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
บริษทั ฯ มีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับผู้ให้บริการสินเชื่อที่เป็ นสถาบันการเงิน หรือผู้ให้สนิ เชื่อที่มผี ู้ถือหุ้นที่เป็ น
สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเป้ าหมายของบริษทั ฯ เป็ นคนละกลุ่มกับลูกค้าของผูใ้ ห้บริการที่เป็ นสถาบันการเงินเนื่องจาก
ลูกค้าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มขี อ้ จากัดในเรื่องทุนจดทะเบียนและหลักทรัพย์ค้า
ประกัน ทาให้ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ได้รบั การสนับสนุ นจากสถาบันการเงินและไม่ได้รบั สินเชื่อที่ต้องการอย่างทันเวลา ใน
ขณะเดียวกัน ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาของสถาบันการเงิน รวมทัง้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะไม่เน้นลูกหนี้ท่เี ป็ นภาค
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากระยะเวลาของงานหรือระยะเวลาการชาระเงินกาหนดได้ไม่ชดั เจนเหมือนบริษทั เอกชนขนาด
ใหญ่ ทาให้ผปู้ ระกอบการกลุ่มดังกล่าวหันมาใช้บริการของผูใ้ ห้สนิ เชื่อทีไ่ ม่ได้เป็ นสถาบันการเงิน
คู่แข่งขันของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จงึ เป็ นผูใ้ ห้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบัน การเงิน โดยแต่ละผูป้ ระกอบการต่างเน้ นการ
ให้บริการสินเชื่อในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ในขณะที่บริษทั ฯ มีการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรตัง้ แต่การสนับสนุ นสินเชื่อ
ล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง (Bid Bond) เพื่อให้ลูกค้าสามารถดาเนินธุรกิจได้ตงั ้ แต่
เริ่ม ประมูลงาน รวมทัง้ สินเชื่อ เพื่อ สนับสนุ นโครงการ (Project Backup Financing) และบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้าหลังจากประมูลงานได้ ก่อนที่จะให้บริการสินเชื่อที่เป็ นผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ (Post-Finance)
ไม่ว่าจะเป็ นสินเชื่อ สัญ ญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อ สัญ ญาเช่าซื้อ หรือ สินเชื่อการรับโอนสิท ธิเรียกร้อ งต่อไป และด้วยกลยุท ธ์
การตลาดที่สาคัญของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นการบริการที่ครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้า อัตรา
ค่าบริการที่ชดั เจน ความยืดหยุ่นในการให้สนิ เชื่อ รวมทัง้ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที ซึ่งปั จจุบนั หน่ วยงานราชการและ
รัฐ วิส าหกิจ รวมทัง้ เอกชนขนาดใหญ่ ม ีก ารลงทุ น ในการพัฒ นางานด้านไอทีค่อ นข้างมาก ท าให้บ ริษ ัท ฯ สามารถแข่ งกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากร
ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ พนักงานถือเป็ นบุคลากรทีส่ าคัญ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดเพราะ
จะเป็ นผูท้ เ่ี ข้าถึงและติดต่อกับลูกค้า ซึง่ บุคลากรเหล่านี้ ถือเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ หากต้อง
เสียบุคลากรเหล่านี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีม าตรการในการลดความเสี่ยงจากการ
สูญ เสียบุคลากรดังกล่าว โดยบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มสี ่วนร่วมในการดาเนิ นงานและ
เติบโตไปพร้อมๆ กับความสาเร็จของบริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดเพื่อจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวทางานกับบริษทั ฯ
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 4,200,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษทั ฯ พร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชน (ในราคาเดียวกัน) ซึ่ง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานเป็ นเจ้าของบริษทั ฯ ที่
ร่วมสร้างมารวมทัง้ จะช่วยเสริมสร้างกาลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงานทางานอยู่กบั บริษทั ฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมี
นโยบายในการพัฒ นาความรูค้ วามสามารถในการทางานเป็ นทีม ไม่ยดึ ติดกับตัวบุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
บุคลากรคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมาอัตราหมุนเวียนของบุคลากรในตาแหน่ งที่สาคัญอยู่ในระดับที่
ต่ ามาก ซึ่งสะท้อนถึงความภักดีของบุคลากรที่มตี ่อองค์กร รวมถึงความเชื่อมั ่นในศักยภาพขององค์กร และในปี 2558 บริษทั ฯ
ได้จดั ทาโครงการสะสมหุน้ สาหรับพนักงานบริษทั จดทะเบียน EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยทา
สัญ ญา บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในการเป็ นตัวแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอ ายุ 3 ปี
ตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2558 – เมษายน 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธารงรักษาผู้บริหารและพนักงานให้ ทางานอยู่กบั บริษทั ใน
ระยะยาว ส่งเสริมความคิดและความรูส้ กึ ของพนักงานในการเป็ นเจ้าของกิจการร่วมกัน เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจผ่านการสร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างวินยั ในการออมให้กบั พนักงาน
3.6 ความเสี่ยงจากอิ ทธิ พลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน) (“เอสวีโอเอ”) ถือหุ้นในบริษทั ฯ ร้อยละ 86.21 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และภายหลังการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนในครัง้ นี้ รวมทัง้ เอสวีโอเอจะเสนอ
ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อประชาชน จานวน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้นดังกล่าวพร้อมกับ การเสนอขายหุ้นให้กบั ประชาชนและใน
ราคาเดียวกันสัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือร้อยละ 47 และในปี 2559 ได้มกี ารลดสัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอเอ
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ลงเหลือ ร้อยละ 39.9 ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดงั กล่าวยังคงสามารถควบคุม มติท่ีประชุม ผู้ถือ หุ้นได้ในเรื่อ งที่กฎหมายกาหนดหรือ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สามารถใช้เสียงซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 สาหรับการใช้สทิ ธิในการคัดค้า นในมติต่างๆ ได้ ส่งผล
ให้ผถู้ อื หุน้ รายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุ้น รายใหญ่มคี วามต้องการให้อสิ ระแก่บริษทั ฯ ในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของบริษทั ฯ
เป็ นธุรกิจการเงิน อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจของเอสวีโอเอ ถึงแม้ว่าเอสวีโอเอจะยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แต่กต็ ระหนักดีว่า
ธุรกิจลักษณะนี้ตอ้ งการความเชีย่ วชาญในการบริหารงาน โดยจะเห็นได้ว่า ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ใน
ธุรกิจด้านการเงิน ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการอิสระเข้ามาเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ท่าน
จากจานวนกรรมการทัง้ หมด 7 ท่าน ซึง่ มีประสบการณ์ ธรุ กิจด้านการเงินหรือมีความรูเ้ ฉพาะด้านที่เอื้อประโยชน์ ต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ สิ้น เพื่อ ท าหน้ าที่ให้คาแนะนาในการดาเนิ นธุรกิจ รวมทัง้ ตรวจสอบ พิจารณา และกลั ่นกรองมิให้เกิด
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดย
ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนแล้ว โครงสร้างการบริหารทัง้ ในระดับกรรมการและผูบ้ ริหารจะยังคงเป็ นเช่นเดิม ต่อมาเมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษ ั ท ฯ ได้ม ีม ติเห็นชอบอนุ ม ตั ิโครงการสะสมหุ้นส าหรับ พนักงานบริษ ัท จดทะเบีย น
EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท าสัญ ญากับ บริษ ัท หลัก ทรัพ ย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) ในการเป็ นตัวแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2558 – เมษายน 2561 ในระหว่างที่
โครงการยังไม่หมดอายุ หากมีพนักงานทีย่ งั ไม่มคี ณ
ุ สมบัตทิ ส่ี ามารถเข้าร่วม ณ ขณะนี้
แต่ จ ะมีคุ ณ สมบัติค รบก่ อ นสิ้น อายุ
โครงการ ก็สามารถแสดงเจตจานงเข้าร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงินนาส่งโครงการนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้ คอื พนักงานหรือผู้บริหาร (ส่วนงาน Back Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือ น (Base Salary)
และพนักงานหรือผูบ้ ริหาร (ส่วนงาน Front Office)ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และเงิน
จูงใจ (Incentive) รวมกัน สู ง สุด ไม่ เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ : ฐานเงิน เดือ น (Base Salary) โดยไม่ ร วมค่ าครองชีพ
ค่าตาแหน่ ง ค่าน้ ามันและยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อ่นื ๆที่มลี กั ษณะเดียวกัน) โดยบริษทั จะสบทบการจ่ายในอัตราเท่ากับเงิน
นาส่งของพนักงานตลอดโครงการ
3.7 ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เนื่องจากเอสวีโอเอ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่14 มิถุนายน 2556 ถือหุ้นในบริษทั ฯ ร้อยละ 86.21
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และภายหลังการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนในครัง้ นี้ รวมทัง้ เอสวี โอเอจะ
เสนอขายหุน้ ทีต่ นถืออยู่ต่อประชาชน จานวน 6,000,000 หุน้ โดยขายหุน้ ดังกล่าวพร้อมกับการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนและ
ในราคาเดียวกัน สัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือร้อยละ 47 ซึ่งสถาบันการเงินที่บริษทั ฯ กู้ยมื เงินจานวน 3 แห่ง
ได้กาหนดเงื่อนไขในสัญ ญากู้ยมื เงินว่าเอสวีโอเอ จะต้องดารงสัดส่วนการถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 47 ถึงแม้ว่าหุ้นที่เอสวีโอเอ
ถือทัง้ หมดจะอยู่ในกาหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นเป็ นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วนั ที่หุ้นของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หนุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน
เอสวีโอเอจะสามารถทยอยขายหุน้ ได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั ่งห้ามขาย และอีกร้อยละ 75 เมื่อครบ 12
เดือน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2558 นี้ ทางสถาบันการเงินทัง้ 3 แห่งได้พจิ ารณาปรับลดเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวี
โอเอลงไปถึงร้อยละ 39.5 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสี่ยงการผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยมื เงินของสถาบันการเงิน 3 แห่ง หาก
เอสวีโอเอจาหน่ายหุน้ ทีต่ นถืออยู่ จนมีสดั ส่วนการถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 39.5
3.8 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทาธุรกรรมค้าประกันการซื้อสินค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในสัญญาค้าประกันการซื้อสินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศทีม่ กี บั ลูกค้า บริษทั ฯ กาหนดให้ลูกค้า
เป็ นผูร้ บั ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเอง และหากลูกค้ามีความประสงค์จะทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษทั ฯ
ก็จะดาเนินการเข้าทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารต่อในอัตราเดียวกับที่ลูกค้าต้องการ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือ
บริหารความเสีย่ ง
ส่วนที่ 1 หน้า 20

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ไม่มสี ญ
ั ญาซือ้ เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ จากการให้สินเชื่อ
สินทรัพย์ท่ไี ด้จากการประกอบธุรกิจของบริษทั คือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อประเภทต่างๆ โดย
สามารถแยกตามประเภทการให้สนิ เชื่อและการให้บริการ ดังนี้
ปี 2557
ลูกหนี้
(ล้านบาท)

ปี 2559

ปี 2558
ลูกหนี้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

ร้อยละ

ลูกหนี้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

258.74

30.12

176.45

16.74

222.92

12.08

สินเชื่อสัญญาเช่าซือ้

78.03

9.08

118.76

11.27

109.26

5.92

สินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง (Factoring)
บริการจัดหาสินค้า
(Trade Finance)

265.10

30.86

537.65

51.00

847.44

45.91

52.15

6.07

18.92

1.79

25.56

1.38

สินเชื่อเพื่อสนับสนุน
205.02
23.87
โครงการ (Project
Backup Financing)
รวม
859.04
100.00
หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบีย้ ค้างรับ

202.36

19.20

640.76

34.71

1,054.14

100.00

1,845.94

100.00

สิน เชื่อ สัญ ญาเช่ า ทาง
การเงิน

ทัง้ นี้ หากแบ่งลูกหนี้การค้าและลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อแต่ละประเภทตามรายละเอียดอายุของยอดหนี้คงค้าง และ
การสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะเป็ นดังนี้
4.2 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิ น

ปี 2557
ร้อยละ
93.38
4.29
2.18
0.02
0.01
0.12
-

ล้านบาท
154.56
5.21
9.45
0.34
0.81
6.07
-

ร้อยละ
87.59
2.95
5.36
0.20
0.46
3.44
-

ล้านบาท
219.63
2.08
1.26
-

ร้อยละ
98.50
0.93
0.57
-

รวม
258.74 100.00
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
0.56
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิ น – สุทธิ
258.18
หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบีย้ ค้างรับ

176.45
6.78
169.67

100.00

222.97
0.05
222.92

100.00

- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 6-12 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป
- ลูกหนี้ทอ่ี ยู่ในระหว่างดาเนินคดีตามกฎหมาย

ล้านบาท
241.60
11.09
5.67
0.05
0.03
0.30
-

ปี 2559

ปี 2558
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4.3 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ

ปี 2557

ปี 2559

ปี 2558

75.29

96.49

ล้านบาท
110.15

- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน

1.85

2.37

4.24

3.57

1.93

1.63

- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน

0.89

1.14

0.90

0.76

1.30

1.10

- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน

-

-

0.43

0.36

-

-

- ค้างชาระตัง้ แต่ 6-12 เดือน

-

-

3.04

2.56

-

-

- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป

-

-

-

-

-

-

118.76
1.67

100.00

9.01
118.32
9.06

7.61
100.00

- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ลูกหนี้ทอ่ี ยู่ในระหว่างดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
รวม
78.03 100.00
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
0.04
ลู ก หนี้ ตาม สั ญ ญ าเช่ าซื้ อ –
77.99
สุทธิ
หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบีย้ ค้างรับ

ร้อยละ
92.75

ล้านบาท
106.08

ร้อยละ
89.66

117.09

109.26

4.4 ลูกหนี้ จากการรับโอนสิ ทธิ เรียกร้อง

ลูกหนี้ จากการซื้อสิ ทธิ เรียกร้อง
- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ

ปี 2557
ล้าน
ร้อยละ
บาท
248.12
93.59

ปี 2559

ปี 2558
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

424.24

78.91

762.50

86.71

- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน

8.85

3.34

62.13

11.56

44.87

5.10

- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน

0.39

0.15

21.14

3.93

23.66

2.69

- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน

0.12

0.05

2.42

0.45

26.33

2.99

- ค้างชาระตัง้ แต่ 6-12 เดือน

5.39

2.03

20.05

3.73

13.81

1.57

-

-

4.93

0.92

8.17

0.92

2.23

0.84

2.74

0.51

0.16

0.02

265.10

100.00

537.65

100.00

879.50

100.00

- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป
- ลู ก หนี้ ท่อี ยู่ ในระหว่า งด าเนิ น คดี
ตามกฎหมาย
รวม

ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
10.01
ลูกหนี้ จากการซื้อสิ ทธิ เรียกร้อง
255.09
– สุทธิ
หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบีย้ ค้างรับ

19.23

32.06

518.43

847.44
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4.5 ลูกหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Project Backup Financing)
ลูกหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงิ น

ปี 2557
ล้านบาท

- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
198.40
- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน
2.30
- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน
3.97
- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป
- ลู ก หนี้ ท่ี อ ยู่ ใ นระหว่ า งด าเนิ น คดี ต าม
0.35
กฎหมาย
รวม
205.02
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
2.93
ลูกหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงิ น – สุทธิ
202.09
หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบีย้ ค้างรับ

ปี 2559

ปี 2558

ร้อยละ
96.77
1.12
1.94
0.17
100.00

ล้านบาท
189.48
12.37
0.40
0.11
-

ร้อยละ
93.64
6.11
0.20
0.05
-

ล้านบาท
604.33
29.35
12.84
3.23
-

ร้อยละ
93.00
4.52
1.98
0.50
-

202.36
0.24
202.12

100.00

649.75
8.99
640.76

100.00

4.6 ลูกหนี้ การค้า(Trade Finance)
ลูกหนี้ การค้า
- ลูกหนี้ปกติยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
- ค้างชาระน้อยกว่า 1 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 1-3 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 3-6 เดือน
- ค้างชาระตัง้ แต่ 6-12 เดือน

ปี 2557
ล้าน
ร้อยละ
บาท
48.30
92.62
1.86
3.57
-

- ค้างชาระตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป
- ลูกหนี้ทอ่ี ยู่ในระหว่างดาเนินคดี
1.99
3.81
ตามกฎหมาย
รวม
52.15 100.00
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
3.37
ลูกหนี้ การค้า – สุทธิ
48.78
หมายเหตุ : มูลค่าของลูกหนี้คงค้างรวมดอกเบีย้ ค้างรับ

ปี 2559

ปี 2558
ล้าน
บาท
16.31
0.54
-

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

86.21
2.85
-

18.49
5.28
-

76.79
21.93
-

-

-

2.07

10.94

0.31

1.28

18.92
2.08
16.84

100.00

24.08
0.71
23.37

100.00

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

เนื่องด้วยวิธกี ารพิจารณาตัง้ สารองหนี้สูญดังกล่าวข้างต้นใช้การพิ จารณาแต่ละสัญญา ดังนัน้ ในกรณีท่ลี ูกค้ามีปัญหา
เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกาหนด และมีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญาอื่นด้วย บริษทั ฯ จะต้องตัง้
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สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทุกๆ สัญญาที่ลูกค้านามาทาธุรกรรมกับบริษทั โดยสุทธิกบั หลักประกันอื่น (ถ้ามี) เช่น เงินมัดจารับ
เงินส่วนต่างรอคืนลูกค้า เป็ นต้น
นโยบายการตัดหนี้สญ
ู
บริษทั ฯ มีนโยบายการตัดหนี้สูญตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจาหน่ าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบและอนุ มตั จิ ากฝ่ ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณีตามตาราง
อานาจอนุมตั ิ (Authority Table)
4.7 อาคารและอุปกรณ์
รายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการ
ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภทของทรัพย์สิน
ส่วนปรับปรุงสานักงานเช่า
ยานพาหนะ
อุปกรณ์สานักงาน
เครือ่ งตกแต่งสานักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

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

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
1,960,037
4,610,273
1,844,700
264,406
565,764
1,172,814

ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่า
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

10,417,994

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ไม่เป็ นคูค่ วามหรือคูก่ รณี ในคดีดงั ต่อไปนี้
1. คดีท่อี าจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยที่มจี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. คดีทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
3. คดีทไ่ี ม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั ฯ
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6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษทั

บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

900/17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อสัญ ญาเช่าทางการเงิน (Leasing) สัญญาเช่าซื้อ (Hire
Purchase) และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) รวมทัง้ มีบริการทางการเงิน
เสริมอื่นๆ เช่ น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนั งสือค้ าประกันซอง (Bid Bond) สินเชื่อเพื่อ
สนั บสนุ นโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
และบริการสินเชื่อเพื่อเปิ ด L/C (Letter of Credit)

เลขทะเบียนบริษทั

0107556000353

โทรศัพท์

0-2686-3200-4

โทรสาร

0-2686-3228, 0-2682-6089

เว็บไซต์

www.leaseit.co.th

บุคคลอ้างอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

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

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

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 66(0)-2264-0777 โทรสาร 66(0)-2264-0789-90
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ส่วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิ จกำร
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษทั มีดงั นี้
ทุนจดทะเบียน
: 220,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ว
: 222,000,000 บาท
หุน้ สามัญ
: 222,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ : 1 บาท
โดยบริษทั ได้นาหุน้ สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มีนาคม 2227
7.2 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันที่ 3 มีนำคม 2559
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
ลาดับ
1
2
3
4
2
6
7
8
9
12

รายชื่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายสันติ โกวิทจินดาชัย
นายชัชวาล เตชะมีเกียรติชยั
นายจิตติพร จันทรัช
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นายวรินทร์ ศรีกุเรชา
นายบุญเสริม วันทนาศุภมาต
นางภาณี ศรีสวุ ฒ
ั น์
นายวิเชียร ศรีมนุ ินทร์นิมติ
รายย่อยอื่นๆ
รวม

จานวนหุน้
79,799,962
6,420,237
2,214,222
3,422,422
3,422,222
2,827,823
2,344,922
2,179,222
2,167,300
2,222,222
92,394,375
200,000,000

ร้อยละ
39.90
3.21
2.21
1.73
1.72
1.41
1.17
1.29
1.28
1.22
45.20
100.00

7.3 นโยบำยเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 22 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินของบริษทั ฯ ภายหลัง
การหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราทีแ่ ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปั นผล โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจ และความจาเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
โครงสร้ำงองค์กร
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ ดั การ
คุณสมพล เอกธีรจิตต์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขายและการตลาด
คุณธีรวัฒน์ ขาเมือง

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
คุณรุ่งนภา โอกาศ

แผนกการขายและการตลาด
-

แผนกบริหารจัดการทัวไป
่
คุณประภาพรรณ รักธรรม
(รักษาการ)

ตรวจสอบภายใน

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายสนับสนุน
คุณสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

แผนกเครดิตและนิตกิ รรมสัญญา

คุณปิ ยนันท์ มงคล

แผนกบัญชีและการเงิน
คุณชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
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8.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
โครงสร้า งการจัด การของบริษ ัท ฯ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริษ ัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ดัง นี้ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบยัง ได้ป ฏิ บ ัติห น้ า ที่ แ ทนคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับ ดูแ ล อีก ด้วย เนื่ อ งจากบริษ ัท ฯยังเป็ นองค์ก รขนาดเล็ก จึ งยังอาจไม่ เหมาะสมในการมี
คณะกรรมการย่อยหลายชุด) และผู้บริหารของบริษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ มีดงั นี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการจานวนทัง้ สิน้ 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1. นางดวงพร สุจริตานุวตั
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
รองประธานกรรมการ
3. นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
4. พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ
2. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
กรรมการอิสระ
6. นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
7. รศ.ดร. สุดา สุวรรณาภิรมย์*
กรรมการอิสระ
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
หมายเหตุ * รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2559
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แทนนางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต ทีล่ าออกไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

โดยมี นางรุ่งนภา โอกาศ เป็ นเลขานุ การบริษทั ฯ ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 13/2555
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ฯ
นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร, นายสมพล เอกธีรจิตต์ และนางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการสองในสามคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
1. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัต ถุประสงค์ และข้อ บังคับ ของบริษ ัท ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม ผู้ถือ หุ้น ที่ช อบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อ สัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2. จัดให้ม ีการท างบดุลและงบกาไรขาดทุ นของบริษ ัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ ควบคุม
กากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั แิ ผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการ
เข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ทีเ่ สนอโดยฝ่ ายบริหาร
5. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุม ทัง้ องค์ก ร
และกากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม
6. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จดั การ และคณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
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พิจารณาค่าตอบแทน เป็ น ต้น รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ท่ีกาหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดทากับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ
รายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
7. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทา
ขึ้นกับบริษทั หรือ บริษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่น ใดของหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง เว้น แต่ เป็ นการอนุ ม ัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว

1.
2.
3.
4.
2.

8.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีจานวนทัง้ สิน้ 2 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ ง
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ*/**
ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการตรวจสอบ
นางดวงพร สุจริตานุวตั *
กรรมการตรวจสอบ
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์***
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
*เป็ นกรรมการทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี พียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน
ได้ โดยนางดวงพร สุจริตานุวตั เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรวมทัง้ มีประสบการณ์ดา้ นการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์
บีที จากัด และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด(มหาชน) และนายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการคลัง
รวมทัง้ มีประสบการณ์ดา้ นการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) (รายละเอียดเพิม่ เติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหาร
และผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ) โดยมีนางสาวพีรภา เปี่ ยมอุดมสุข เป็ นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
** นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 6
มีนาคม 2558 โดยนางดวงพร สุจริตานุวตั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ
*** รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2559
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แทนนางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต ทีล่ าออกไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือผูต้ รวจสอบภายใน หรือหน่ วยงาน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และเสนอเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจ าปี ของบริษ ัทฯ ซึ่ง รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชีฯ
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ อื หุ้นและผูล้ งทุนทั ่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8.3 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำร และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เนื่องจากบริษทั ฯ ยังเป็ นองค์กรขนาดเล็ก คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการค่าตอบแทน
ป ระธาน กรรม การก ากั บ ดู แล กิ จ การ แล ะป ระธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
3. นางดวงพร สุจริตานุวตั
กรรมการสรรหา กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
4. นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนมีดงั นี้
1. สอบทานและอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง
2. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกาหนดค่าตอบแทน
3. สอบทานเพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าการเปิ ดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การ (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ
ค่าตอบแทนในรูปหุน้ และสิทธิในการได้รบั เงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทัง้ นี้ ตามนโยบายกาหนด
ค่าตอบแทน และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ หรือไม่
5. สอบทานสิท ธิตามสัญ ญาที่กรรมการผู้จดั การจะได้รบั จากการยกเลิกสัญ ญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือ
เสนอว่าจะจ่าย เพื่อพิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่
6. เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงาน
การดาเนินงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษทั
7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั โดยเปิ ดเผย
โครงสร้างการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำมีดงั นี้
1. ให้คาแนะนาเกีย่ วกับผูม้ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
2. ให้คาแนะนาเกีย่ วกับผูม้ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
3. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความต้องการใน
ปั จ จุ บ ัน และการพัฒ นาในอนาคตของบริษ ัท และให้ ค าแนะน าต่ อ คณะกรรมการเกี่ ย วกับ การ
ปรับเปลีย่ นตามความจาเป็ น
4. ให้ความสาคัญกับการประเมินผลงานของตนเอง ของคณะกรรมการ และให้ขอ้ เสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขตามทีเ่ ห็นว่าจาเป็ น
5. ตรวจสอบเพื่อ ให้แ น่ ใจว่าได้ม ีก ารด าเนิ น การตามขัน้ ตอนเพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น ได้ม ีโอกาสเสนอชื่อ ผู้มี
คุณสมบัตเิ พื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
6. ในการประเมินผู้มคี ุณสมบัตเิ พื่อดารงตาแหน่ งคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องพิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
ประสบการณ์ และความสามารถทีจ่ าเป็ นหรือไม่
7. พิจารณาความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการตามวาระ
8. ชีแ้ จงเหตุผลในการให้คาแนะนาของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคาแนะนา
ดังกล่าวข้างต้น
9. ดาเนินการให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตัง้ และคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
10. กาหนดหลัก เกณฑ์ในการรับ ช่ วงต าแหน่ งคณะกรรมการ และการแต่ งตัง้ ผู้บ ริห ารหลัก ตามที่ต น
เห็นสมควร
11. จัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามความสมควร
12. จัดให้มกี ารประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนปี ละหนึ่งครัง้
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรมีดงั นี้
1. กากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ิตามหลักการอันเป็ นที่ยอมรับทั ่วไปสาหรับการกากับดูแลและการควบคุม
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และดารงไว้ซง่ึ วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ อือ้ ต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. กาหนดและดารงไว้ซง่ึ นโยบายและกระบวนการกากับดูแลกิจการทีเ่ หมาะสม
3. ดาเนินการให้มกี ารบังคับใช้และปฏิบตั ติ ามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกีย่ วกับกากับดูแลกิจการที่
คณะกรรมการได้อนุมตั ิ เพื่อให้มกี ารกากับดูแลกิจการในบริษทั
4. กากับดูแลให้กรรมการผูจ้ ด้ การประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบตั ติ ามนโยบายและกระบวนการต่างๆ
เกีย่ วกับกากับดูแลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
5. ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องสาคัญต่างๆ ผลการตรวจสอบ และคาแนะนาเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการ
6. ชีแ้ จงเหตุผลในการให้คาแนะนาของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคาแนะนา
ดังกล่าว
7. ดาเนินการให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
8. จัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของตน และหลักปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการของบริษทั
9. จัดให้มกี ารประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนปี ละหนึ่ งครัง้
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีดงั นี้
1. กาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กร
2. กากับดูแลและสนับสนุ นให้มกี ารดาเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้ าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
3. ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC)
4. พิจ ารณารายงานผลการบริห ารความเสี่ย งองค์ก ร และให้ข้อ คิด เห็น ในความเสี่ย งที่อ าจจะเกิด ขึ้น
รวมทัง้ แนวทางการกาหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการ
จัดการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้แก่ RMCC เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนี่อง
5. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ และในกรณีท่มี ปี ั จจัย หรือ
เหตุการณ์สาคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วทีส่ ดุ
6. จัดให้มกี ารประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนปี ละหนึ่งครัง้

8.4 เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 13/2222 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติ
แต่งตัง้ นำงรุ่งนภำ โอกำศ ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 โดย
นางรุ่งนภา โอกาศ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนี ยบัตรสาหรับเลขานุ การบริษทั (CSP) แล้วเมื่อวันที่ 3-4 กุม ภาพันธ์
2227 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฯ มีดงั นี้
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1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8.5 ผู้บริหำร

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

บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจานวนทัง้ สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นำมสกุล
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางรุง่ นภา โอกาศ
นายธีรวัฒน์ ขาเมือง
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
นางสาวปิ ยนันท์ มงคล
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

ตำแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายขายและการตลาด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายสนับสนุน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ - แผนกเครดิตและนิตกิ รรมสัญญา
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ - แผนกบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ - แผนกบริหารจัดการทั ่วไป

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษทั ฯ
2. ดาเนินการหรือบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
3. จัดท านโยบายแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุท ธ์ท างธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริษทั ฯ เพื่อ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารและขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ฯ
4. พิจารณาอนุ มตั กิ ารดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไป
ตามอานาจดาเนินการทีผ่ า่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
5. มีอานาจในการอนุ มตั อิ ตั รากาลังคนการจ้างงาน และบรรจุพนักงาน และการแต่งตัง้ โยกย้ายพนักงานตามที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงพิจารณากาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่ วยงานและตาแหน่ง
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างสม่ าเสมอ และมีหน้ าที่รายงานผลการดาเนินงาน
การบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ
7. พิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการ
ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในอานาจดาเนินการทีผ่ า่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯแล้ว
8. ออกคาสั ่งระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯเป็ นไปตามนโยบายและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯรวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
9. มีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดแี ละ
โปร่งใส และมีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่ งคนหรือ หลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภ ายใต้การ
ควบคุม ของกรรมการผู้จดั การ หรือ อาจมอบอานาจเพื่อ ให้บุ คคลดังกล่ าวมีอานาจตามที่ก รรมการผู้จดั การเห็น สมควร ซึ่ง
กรรมการผู้จดั การอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือ การมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร
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10. ปฏิบ ัติห น้ าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษ ัท ฯ ทัง้ นี้ ในการด าเนิ น การเรื่อ งใดที่
กรรมการผูจ้ ดั การหรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จดั การไม่มอี านาจอนุ มตั ิการ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯและ/หรือที่ประชุมผู้ถอื หุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่ออนุ มตั ิต่อไปยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่งึ เป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
กำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิ วงเงิน
บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดอานาจอนุมตั วิ งเงินสาหรับใช้จา่ ยเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษทั ฯ และในส่วนธุรกรรม
ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจ่ายเงินเกิน
งบลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ

รายจ่ายเกิน
งบประมาณได้รบั อนุมตั ิ

ไม่จากัดวงเงิน
ไม่จากัดวงเงิน
< 12%
< 12%
แต่ไม่เกิน 2.50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2.50 ล้าบาท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
< 2.22 ล้านบาท
< 2.22 ล้านบาท

การสั ่งซือ้ สินค้าเพื่อให้
เช่าแบบลีสซิง่ /เช่าซือ้ /
จัดหาสินค้าให้ลูกค้า
ไม่จากัดวงเงิน
< 10.00 ล้านบาท

การสั ่งซือ้ สินค้า
ทั ่วไป
ไม่จากัดวงเงิน
< 3.22 ล้านบาท

< 5.00 ล้านบาท

< 2.22 ล้านบาท

8.5 กำรสรรหำกรรมกำร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ จะกระทาผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหา
บริษทั ฯ จะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด จากนัน้ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ จะทาการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ นัน้ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ฐานอยูใ่ นราชอาณาจักร และต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายกาหนด
2. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือ กตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ท่ีบุคคลซึ่งได้ร ั บการเลือ กตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ ากันเกินจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ
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ทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการทีจ่ ะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อ บริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริษทั ฯ
5. ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน จากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดัง กล่ า ว จะอยู่ ใ นต าแหน่ ง กรรมการได้เพีย งแค่ ว าระที่เหลือ อยู่ ข องกรรมการที่ต นแทนมติข องคณะกรรมการต้ อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการที่เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้ นที่
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัตขิ องบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพ ย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น รวมถึงประกาศ ข้อ บังคับ และหรือ ระเบี ยบที่ เกี่ยวข้อ ง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมด้าน
อื่นๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มี
นโยบายในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลของบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการที่ม ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือ นประจา หรือ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อ ยลาดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ม ีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออณุ ญาตต่อ
ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบ
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บัญ ชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ น ผู้ให้บ ริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บ ริก ารเป็ น ที่ป รึกษากฎหมายหรือ ที่ป รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันยื่นขออนุ ญาตต่อสานักงาน ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
7. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
โดยแต่งตัง้ จากกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
งข้อบัคับ และ/หรือระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมดังนี้
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
3. มีความรู้แ ละประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถท าหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้อ งมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคนที่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
8.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
 ค่ำตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ชื่อ-สกุล

1. นางดวงพร สุจริตานุวตั
2.
3.
4.
2.
6.
7.

นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
นายสมพล เอกธีรจิตต์*
พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข

นางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต

(หน่ วย : บาท)
จำนวนครัง้ ที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมรวม
ปี 2559

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

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย**
(รวม)
ปี 2559
1,872,000.00
540,000.00
665,000.00
925,000.00
670,000.00
500,000.00
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8. นางสุดา สุวรรณาภิรมย์
9. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ*

รวม
หมายเหตุ

*
**

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
จำนวนครัง้ ที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมรวม
ปี 2559

2/2
9/9

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย**
(รวม)
ปี 2559
165,000.00
-

5,335,000.00

นายสมพล เอกธีรจิตต์ และนางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ได้แสดงความประสงค์ไม่รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
เนื่องจากได้รบั เงินเดือนประจาในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ตามลาดับ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติอนุมตั เิ ห็นชอบให้เสนอจ่ายโบนัสกรรมการ
(ยกเว้น กรรมการผู้จดั การ) เป็ นจานวนเงิน 750,000 บาท จากผลการดาเนินงานปี 2558 ต่อที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
3/2229 วันที่ 7 เมษายน 2559 โดยเงินโบนัสกรรมการดังกล่าวได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2559

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ในปี 2559 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจานวน 15.81 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ
จำนวนผู้บริหำร
จำนวนเงิ นค่ำตอบแทน
ปี
(รำย)
(บำท)
2559
8
15,811,091.81

9. กำรกำกับดูแลกิ จกำร
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญ กับการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็ นกลไกสาคัญ ในการนาไปสู่การมี
ระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั ่นและความมั ่นใจต่อผูถ้ อื หุ้น
ผู้ล งทุ น ผู้ม ีส่วนได้เสีย และผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งทุ กฝ่ าย โดยการมีก ารก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดีจ ะเป็ น เครื่อ งมือ เพื่อ เพิ่ม มูล ค่า สร้า ง
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ส่งเสริม การเติบโตอย่างยั ่งยืนของบริษ ัท ฯ ในระยะยาว ดังนัน้ บริษ ัท ฯ จึงกาหนดให้มี
นโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ของผู้ถอื หุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน
การทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งกาไรของกิจการและเงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
เรื่อ งที่ม ีผ ลกระทบต่ อ บริษ ัท ฯ เช่น การจัด สรรเงิน ปั น ผล การก าหนดหรือ การแก้ไขข้อ บังคับ และหนังสือ บริค ณห์สนธิและ
ข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และสิทธิในการได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมในการรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษทั เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพ้นื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ ยังได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวย
ความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 21 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่
และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
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3. บริษทั จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จดั การประชุม สาหรับผู้ถอื หุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบัน
โดยบริษ ัท ได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการลงทะเบียน และนั บคะแนนเสียง เพื่อช่ วยให้ข นั ้ ตอนการลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้
4. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มทีแ่ ละอิสระ
5. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ สามารถตรวจสอบได้
อนึ่ง บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 34
อาคารไอทีโปรเฟสชั ่นแนล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2559 จานวน 11 ท่าน
บริษ ัท ฯได้ม อบให้บ ริษ ัท ศู น ย์รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง เป็ นนายทะเบีย นของบริษ ัท เป็ น
ผูด้ าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน
ก่อนการประชุม และได้จดั ให้มกี ารเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซด์ ของบริษทั ที่
www.leaseit.co.th เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ดี ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมแต่อย่างใด
บริษทั ฯ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้ในหนังสือ เชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุม
ผู้ถือ หุ้นล่วงหน้ าให้แก่ ผู้ถือ หุ้น ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์กาหนด เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นมีเวลาศึก ษาข้อ มูล
ล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญ ญัติมหาชนจากัด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุ กรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นต้น เพื่อร่วมชีแ้ จงหรือตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุม
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนเริม่ ประชุม โดยมีท่ปี รึกษา
กฎหมายทาหน้าทีก่ ากับดูแลการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ ใน
การประชุมผู้ถอื หุน้ ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ แสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษทั
และวาระการประชุมอย่างเต็มที่
บริษทั ฯ ได้ทาการแจ้งมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2559 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แยกประเภทคะแนนเสีย งเป็ น “เห็น ด้วย” “ไม่เห็น ด้ว ย” และ “งดออกเสีย ง” โดยจัด ส่งในรูป แบบจดหมายข่าวไปยังตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไปภายหลังจากการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ เสร็จสิน้ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นจานวนร้อยละ 4.4 ของหุน้ ที่ออกแล้วของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2229)
หมวดที่ 2 กำรปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทัง้ ผู้
ถือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ที่เป็ นคนไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผู้ ถอื หุน้ ราย
ย่อย โดยได้ดาเนินการต่างๆ ดังนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิท ธิของผู้ถือ หุ้นทุ กราย โดยในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประธานในที่ป ระชุมจะ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มี
สิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
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บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2262 และ
เสนอชื่อ บุคคลเพื่อ เข้ารับการเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้ าก่ อ นการประชุม ผู้ถือ หุ้นในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 31
ธันวาคม 2262 โดยบริษทั ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการดาเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบ
จดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.leaseit.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มผี ู้ถอื หุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแต่อย่างใด
บริษ ัท ฯได้ม อบให้บ ริษ ัท ศู น ย์รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง เป็ นนายทะเบีย นของบริษ ัท เป็ น
ผูด้ าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน
ก่อนการประชุม และได้จดั ให้มกี ารเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซด์ของบริษทั ที่
www.leaseit.co.th เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะเพิม่ ทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถอื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมหนังสือ มอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด ซึ่งระบุถงึ เอกสาร/หลักฐานทัง้ คาแนะนาขัน้ ตอนในการมอบฉันทะ ซึ่งผูถ้ ือ
หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื
หุน้ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.leaseit.co.th
การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ตามลาดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ จะไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่มกี ารแจ้ง
ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษ ัท ฯได้กาหนดมาตรการป้ อ งกันการใช้ข้อ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อ งซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บ ริหาร พนัก งานและลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุต รที่ยงั ไม่บ รรลุนิติภ าวะของบุ คคล
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯหรือนาข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตน ตามนโยบายการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ได้ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯเกี่ยวกับภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ในบริษทั ฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และจัดให้มกี ารเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ของบริษทั ที่ www.leaseit.co.th
บริษทั ฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทารายการที่เกีย่ วโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ตามข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนทารายการ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบาย
การกาหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่าง
ชัดเจนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ มีนโยบายไม่อนุ ญาตให้มรี ายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การ
ให้กยู้ มื เงิน การค้าประกันสินเชื่อ
บริษ ัท ฯ มีรายการระหว่างกันกับ กลุ่ม บริษ ัท ฯ ในเครือ ซึ่งได้กระท าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็ นไป
ตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arms’s length)
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
ก) การดูแลสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
บริษทั ฯตระหนักถึงสิท ธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั และดูแลเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าสิทธิ
ดังกล่าวได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี ทัง้ นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย อัน
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งาน สร้า งความเชื่ อ มัน่ และความมัน่ คงให้ แ ก่ บ ริษ ัท และผู้ ม ีส่ ว นได้เสีย รวมทั ้ ง เพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ในระยะยาว ดังนี้
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1. พนั ก งาน: บริษ ัท ฯ ให้ค วามส าคัญ กับ การคัด เลือ กบุ คลากร ที่เหมาะสมกับ ต าแหน่ ง และเน้ น บุ คลากรมี
ประสบการณ์ในการทางานตรงกับลักษณะงานของบริษทั ฯ เพื่อความเชี่ยวชาญในงานนัน้ ซึ่งบริษทั ฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงาน
เป็ นทรัพยากรที่ม ีคุณ ค่า และเป็ นรากฐานของความสาเร็จ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุ่งมั ่นที่จะพัฒ นาศักยภาพของพนักงานตลอด
เส้นทางการทางาน โดยพัฒนาทักษะ เพิม่ พูนความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และความสามารถของพนักงาน รวมทัง้ มอบโอกาสในการ
สร้างความก้าวหน้ าในการท างานให้แก่ พนักงานทุ กคนโดยเท่ าเทียมกัน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในเรื่อ งผลตอบแทนที่
เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษทั ชัน้ นาโดยทั ่วไป ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวติ ของพนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ อาทิเช่น
ความสามารถในการทากาไรในแต่ละปี ในรูปแบบของเงินจูงใจ (Incentive) และเงินโบนัส (Bonus) และในระยะยาว โดยการ
นาเอารูป แบบการวัด ผลการปฏิบ ัติงานตาม Balanced Scorecard โดยอาศัยการก าหนดตัวชี้วดั (KPI) มาใช้เป็ น เครื่อ งมือ
ทางด้านการจัดการที่ช่วยในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน ที่จะ
ช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิง่ ที่มคี วามสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรโดยบริษทั ฯ
ศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ งงาน ประเมินผลการท างานและ
ความก้าวหน้ าในการท างานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ นี้ เพื่อ พัฒ นาองค์กรสู่การเป็ นองค์กรที่ดี นอกจากนี้ บริษทั อยู่
ระหว่างการศึกษาโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงานได้อ อมและสร้างผลตอบแทนการ
ลงทุนในระยะยาวและมีสว่ นร่วมเป็ นเจ้าของบริษทั
บริษ ัท ฯ ให้ความสาคัญ ในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษทั ฯได้จดั สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ขนั ้ พืน้ ฐานตามทีก่ ฎหมายกาหนด อาทิ วันเวลาทางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อ นประจาปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ
รวมถึงการประกัน สังคม กองทุ น เงิน ทดแทน กองทุ น ส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีก ารประชาสัม พัน ธ์สิท ธิป ระโยชน์ ต่ างๆ ให้ก ับ
พนักงานทราบ และนอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มสี วัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด อาทิ การประกันสุขภาพ ซึ่ง
ครอบคลุม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การประกันชีวิต การประกันอุบตั ิเหตุ และการตรวจสุขภาพประจาปี
รวมถึงจัดให้มมี าตรการการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การฉี ดวัคซีนป้ อ งกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ ากาก
อนามัยและแอลกอฮอล์เจลสาหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษทั ฯได้จดั ให้มเี งินช่วยเหลือพนักงาน
ในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวติ ของญาติใกล้ชดิ การประสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เป็ น
ต้น
จากข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุ การหยุดงาน ในปี 2559 พบว่าสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ หรืออัตราการหยุ ดงานจากการ
เจ็บป่ วยจากการทางาน เท่ากับ ศูนย์
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็ นสินทรัพย์ทม่ี คี า่ สูงสุดในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรควรเป็ น
การลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว บริษทั ฯได้ดาเนินการในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของ
บุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงานและแบ่งปั นความรู้ (Coaching & Knowledge
Sharing) และ การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ซึง่ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั ่งยืน ทัง้ นี้บริษทั ฯได้จดั ทาโครงการพัฒนาบุคลากร
ทีค่ รอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 การจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ใี นหมูพ่ นักงาน ให้มกี ารทางานร่วมกันเป็ นทีม (Team Building)
รวมถึงการปลูกจิตสานึกในระยะยาวให้แก่พนักงานของบริษทั ในเรื่องของการเป็ นผูใ้ ห้ โดยมีรายละเอียดการจัด
กิจกรรมดังนี้
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ก. การจัดสัมมนา Team Building สาหรับผูบ้ ริหารบริษทั และกลุ่มบริษทั ในเครือ ณ. อาเภอชะอา จ.
เพชรบุรี
ข. การจัดกิจกรรม Team Building ของพนักงานบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ทีจ่ งั หวัด
กาญจนบุรี
 การฝึ กอบรม บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับบริหาร ระดับ
จัดการ และระดับปฏิบตั กิ าร เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และเป็ นการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จดั การฝึกอบรมให้กบั บุคลากรในทุกระดับ ตัง้ แต่คณะกรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
ก. ระดับกรรมการ
 หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP) จัดโดย IOD ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม คือ
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ตาแหน่ง กรรมการ
 หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม คือ
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ข. ระดับบริหาร
 หลักสูตร สัมมนาพิจารณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32 จัดโดย สภาวิชาชีพการบัญชี ผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม คือ
นายสมพล เอกธีรจิตต์ ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
 หลักสูตร CFO in Capital Market รุน่ ที่ 2/2559 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม คือ
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ในปี น้ีบริษทั ฯ ได้จดั ให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดาเนินการจัดการฝึ กอบรมให้แก่
พนักงานทัง้ ระดับบริหารและระดับพนักงาน ดังนี้
ค. ระดับบริหาร
 หลักสูตร Business Plan Development & Risk Identification and Prevention
 หลักสูตร Leadership
 หลักสูตร Advance Human Resource Planning
 หลักสูตร Finance and Accounting for Top Management
 หลักสูตร Accounting for Non Accounting
 หลักสูตร Risk and Change Management
 หลักสูตร Problem Solving
ง. ระดับพนักงาน
 หลักสูตร HR for Non-HR
 หลักสูตร Presentation Skill
 หลักสูตร Selling Techniques I
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 หลักสูตร Service Excellent
 หลักสูตร Introduction to Modern Marketing Techniques
 หลักสูตร Negotiation Skills
 หลักสูตร Business Ethic and Social Responsibility
 หลักสูตร Business Writing
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั การอบรมโดยแยกเป็ นการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จานวน 1
หลักสูตร และภายนอกองค์กร (Public Training) จานวน 18 หลักสูตร มีบุคลากรทีไ่ ด้รบั การอบรม จานวน 20 คน
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้ดงั นี้
o กรรมการ 2 คน (คิดเป็ น 25%)
o ผูบ้ ริหาร 6 คน (คิดเป็ น 86%)
o พนักงาน 12 คน (คิดเป็ น 24%)
สรุปจานวนชั ่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานและผูบ้ ริหาร ปี 2559 ดังนี้
ระดับพนักงาน
จานวนชั ่วโมงฝึ กอบรมเฉลี่ย (ชม. / คน)
กรรมการ
1.5
ผูบ้ ริหาร
31.0
พนักงาน
4.6

2. คู่ค้า บริษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้า ตามข้อตกลงทางการค้าที่ได้ตกลงกัน ทัง้ นี้ โดยการกาหนดเงื่อนไขและแนว
ทางการปฎิบตั ติ งั ้ แต่แรกอย่างชัดเจนและเป็ นธรรม ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อประโยชน์โดยรวม
ทัง้ 2 ฝ่ าย
2.1 ลูกค้า: บริษทั ฯ กาหนดนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิต่อลูกค้า ทุ กรายโดยมีการแจ้งเงื่อนไขให้รบั ทราบ
อย่างชัด เจน โดยเงื่อ นไขดังกล่าวเป็ น เงื่อ นไขที่เป็ น ธรรม นอกจากนี้ บริษ ัท ฯ ยังมุ่งมั ่นในการให้ก ารบริการลูก ค้า และให้
คาแนะนาช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟั งปั ญหาและวิธแี ก้ไขปั ญหาให้ลูกค้า โดยไม่เปิ ดเผยความลับ
ของลูกค้า
2.2 เจ้าหนี้ : บริษทั ฯ มีความมุง่ มั ่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ย ั ่งยืนระหว่างบริษทั และเจ้าหนี้อยูเ่ สมอ บริษทั ฯ
มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และ
ยึดมั ่นในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มตี ่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ทัง้ ในเรื่องการชาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียม การดารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นต้น และหากเกิดกรณีท่บี ริษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตา ม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษทั ฯจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทัง้ นี้ท่ผี า่ นมา บริษทั ฯไม่มี
เหตุผดิ นัดชาระหนี้
3. คู่แ ข่ ง : บริษ ัท ฯ ด าเนิ น การโดยสุจริต และการรัก ษามาตรฐานในการให้บ ริก าร และยึด หลัก การไม่ก ล่ าว
พาดพิงคู่แข่ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดี
ระหว่างกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือว่าคูแ่ ข่งอื่นต่างก็มหี น้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการทางการเงินที่ดแี ละมีคณ
ุ ภาพแก่ลูกค้า เช่นเดียวกัน
4. สังคม ชุ มชนและสิ ง่ แวดล้ อ ม: คณะกรรมการบริษ ัท ฯ ได้ก าหนดนโยบายให้บริษ ัท ฯ เน้ นการประพฤติ
ปฎิ บ ัติ อ ย่ างเป็ นธรรมตนโดยค านึ ง ถึงหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม บริษ ัท ฯได้จ ดั ท ากิจ กรรม
หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม อาทิ บริษทั ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการบริษทั ฯ คู่คา้ ลูกค้าและ
ส่วนที่ 2 หน้า 42

บริษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เจ้าหนี้ ได้ร่วมสนับสนุ นสิง่ ปลูกสร้าง สิง่ ของบริจาค และทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ห่างไกล และกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมแสดงอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
คณะกรรมการบริษทั ฯได้กาหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้กาหนดแนวปฏิบตั ทิ ่สี ามารถดาเนินการได้ภายในบริษทั ฯ อาทิ การประหยัดพลังงานไฟฟ้ า การประหยัดน้ า
การรณรงค์การใช้กระดาษ Recycle การคัดแยกขยะ รวมไปถึงการบาบัดน้ าทิง้ เบือ้ งต้นก่อนปล่อยลงสูท่ ่อระบายน้ า
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมพนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั
มีนโยบายในการคุม้ ครองและปกป้ องสิง่ แวดล้อม โดยจะดาเนินการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม พัฒนาและใช้
เทคโนโลยีท่เี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้ดาเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและควบคุมกิจกรรม
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียทีเ่ กิดขึน้ ภายในบริษทั
ข) การเคารพหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล
บริษทั ฯ สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศใช้ในนานาประเทศ ซึง่ รวมถึงปฏิญญาและอนุสญ
ั ญาต่างๆ ของ
สหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิมนุ ษยชน ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ตลอดจนบุคคลอื่นใดทีก่ ระทาการในนาม
ของบริษทั จะต้องเคารพในศักดิ ์ศรีสว่ นบุคคล ความเป็ นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลทีต่ นได้มกี ารติดต่อด้วยในระหว่างการ
ปฏิบตั งิ าน โดยจะต้องไม่กระทาการใดๆ หรือส่งเสริมให้มกี ารละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ ตามที่ บริษทั ได้กาหนดไว้
ในหลักในการปฏิบตั ิ ”จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กร“
ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุ่งมั ่นที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชั ่นและการติดสินบนทุกรูปแบบและทุกระดับ ไม่ว่า
จะเป็ นธุรกรรมที่เกีย่ วข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษทั ได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นในปี 2558 โดย
จัดท าเป็ น เอกสารแนวการปฏิบ ัติเกี่ยวกับ การก ากับ ดูแลและควบคุม ดูแลเพื่อ ป้ อ งกันและติดตามความเสี่ย งจากการทุ จริต
คอร์รปั ชั ่น โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทาการในนามของบริ ษทั กระทาการซึ่งเป็ นการให้
หรือรับของกานัลที่เป็ นเงิน หรือสิง่ ตอบแทนอื่นใด อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ หรือความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็ นสมาชิกเครือข่ายหุน้ ส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย
(PACT Network) เพื่อแสดงความมุง่ มั ่นทีจ่ ะต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั ให้หน่วยงานซึง่ ไม่มสี ว่ นประสานงานกับลูกค้าทาการสอบทานกลับไปยังลูกค้าทุกรายที่เปิ ด
วงเงินใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการ
เรียกรับ หรือจ่ายสินบนกับลูกค้า
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชั ่น และกระบวนการในการประเมิน
ความเสีย่ งจากการทุจริต คอร์รปั ชั ่น
ผูบ้ ริหารของบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึน้ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและลดความเสีย่ งจาก
ลักษณะธุรกิจ ซึ่งการควบคุมภายในดังกล่าว จะทาการควบคุมทัง้ ในด้านการป้ องกัน (Preventive Control) และ การตรวจสอบ
(Detective Control) ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทามิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยใช้
หลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่การทางานระหว่างพนักงาน รวมถึงจัดทากระบวนการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชั ่น ให้ผบู้ ริหารสามารถได้รบั รายงานและรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่อง
หรือสถานการณ์ท่ไี ม่ชอบมาพากลได้ทนั ท่วงที รวมทัง้ สามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้ องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการต่ อ ต้านการทุ จริต คอร์ รปั ชั ่นโดยรวมทุ ก สิ้น ปี และกาหนดให้ ม ีก ารประเมิน ความเสี่ย งเกี่ยวกับ การทุ จริต
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คอร์รปั ชั ่นเป็ นประจาทุ ก ปี และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษ ัท ฯ ทัง้ นี้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานการพบเห็นการฝ่ าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นดังกล่าว โดยบริษทั ฯมีมาตรการให้
ความคุ้มครองแก่ผแู้ จ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ารฝึ กอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญและ
เข้าใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น รวมทัง้ วิธกี ารประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่นด้วย
ง) นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ ์
บริษ ัท ฯ มีก ารก าหนดนโยบายและแนวปฏิบ ัติเกี่ย วกับ การไม่ ล่ ว งละเมิด ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาหหรือ ลิข สิท ธิ ์
ดังต่อไปนี้
 พนักงานของบริษทั ทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญาของผู้อ่ืน หากพบการ
กระทาทีเ่ ป็ นหรืออาจเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผบู้ งั คับบัญชารับทราบ
 ตรวจสอบข้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคคลภายนอก ที่ได้รบั มาหรือจะนามาใช้ภายในบริษทั เพื่อลดโอกาสที่จะ
เกิดกรณีละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
 พนักงานมีหน้ าที่รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาเมื่อพบการกระทาผิดที่เห็นว่าเป็ นการละเมิดสิทธิ อาจนาไปสู่การ
ละเมิดสิทธิ หรือการกระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
 ในการทางาน พนักงานต้องดูแลรักษางาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธกี าร กระบวนการ และข้อเท็จจริง
ต่างๆ ที่เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิ ดเผยให้กบั ผูใ้ ด เว้นแต่ได้รบั อนุญาต
จากทางบริษทั
ข้อพึงระวัง
1) การทาซ้า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
2) การใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับ หรือเป็ นสิทธิ ์ของผูอ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ
3) การตัด สิน ใจที่เกี่ย วข้อ งกับ การได้ม าซึ่งทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา ใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ย์สิน ทาง
ปั ญ ญา รักษาสิท ธิ ์ และคุ้มครองสิท ธิ ์ในทรัพย์สินทางปั ญ ญาของบริษทั โดยไม่ม ีความเข้าใจที่
ชัดเจนและถูกต้อง
จ) การดาเนินการในกรณีมผี แู้ จ้งเบาะแสและการปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี ่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯที่ www.leaseit.co.th เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผู้
มีสว่ นได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยตรงผ่านทางช่องทางดังนี้
1. จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ถึงฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ : IR@leaseit.co.th
2. จดหมายทางไปรษณีย์
: เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
900/17 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 12122
ในกรณี ได้รบั ความไม่เป็ นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระท าของบริษทั รวมถึงเรื่องที่อ าจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อ บริษ ัท และการร้อ งเรียนกรณี ท่ีถูกละเมิดสิท ธิ นอกจากนี้ พนั กงานทุ กคนมีหน้ าที่ต้อ งรายงานเหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมในที่ทางานทีไ่ ม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษทั กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และบริษทั ได้จดั ช่องทางสาหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผูช้ ่วยกรรมการผู้ จดั การ หากพบ
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เห็นหรือสงสัยการกระทาใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่ าฝื นต่อหลักในการปฏิบตั ิ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษทั
กระบวนกำรดำเนิ นกำรเมื่อได้รบั ข้อร้องเรียน : ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทัง้ ที่มาจากผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ่วนได้
เสีย และพนักงาน จะมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดงั กล่าว เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดาเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดาเนินการ ทางกฎหมาย
สาหรับการกระทาความผิดดังกล่าวต่อไป และแจ้งผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
(Whistle blower) และรายละเอียดอื่นๆ ทีห่ น่ วยงานตรวจสอบภายในได้รบั จะถูกเก็บเป็ นความลับ เพื่อสร้างความมั ่นใจแก่ผแู้ จ้ง
เบาะแส หรือพนักงาน
หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสาคัญ ต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อ มูลทั ่วไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญ ที่ม ีผลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ เพื่อให้ผทู้ ่เี กีย่ วข้องกับ
บริษทั ฯ ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ จะทาการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ฯ รวมถึงเอกสาร
ข่าวของบริษ ัท ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อ ผู้ถือ หุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อ มูลของตลาด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.leaseit.co.th โดยบริษทั ฯได้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั อย่าง
สม่าเสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯได้จดั ประชุมแถลงข้อมูลผลการดาเนินงานให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน
และผูท้ ส่ี นใจ รวมถึงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีผบู้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงและตอบข้อซักถาม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มขี ้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษทั ฯ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและ
ถือ ปฏิบ ัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุล ยพินิ จอย่างระมัด ระวัง รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้ม ั ่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมคี วามถูกต้ อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อ ป้ อ งกันไม่ให้เกิดการทุ จริต หรือ การดาเนิ นการที่ผิดปกติอ ย่างมีส าระสาคัญ รวมถึงมีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารเพื่อทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และ
ระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้
จัดทารายงานคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้การรับรอง
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญ เรื่องความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้มกี ารมอบหมายให้หน่ วยงานเฉพาะกิจของบริษทั ฯ
ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของบริษทั ฯ ทีไม่ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า ทาหน้ าที่ในการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและการ
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รบั ชั ่น ผลจากการดาเนินการแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นดังนี้
1. ประเด็นคาถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ด ทางฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ทา
การรวบรวมผลการสารวจ และน าไปพิจารณาปรับปรุงการให้บ ริก าร โดยได้พิจารณาปรับ โครงสร้างการ
ให้บริการกับลูกค้าใหม่ในปี 2560 ให้มคี วามเชื่อมโยงกันตัง้ แต่ฝ่ายขาย ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร ฝ่ ายเครดิต ตลอดจน
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
2. ประเด็นคาถามเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น สรุปผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ
หรือจ่ายสินบนกับลูกค้า
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นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส : คณะกรรมการบริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้เสียทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรือระบบการควบคุม ภายในที่บกพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมทัง้ กาหนด
มาตรการคุม้ ครองและปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์บริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อ ทาหน้ าที่ในการติดต่อและ
ให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่ อ
ความเป็ นจริง และทั ่วถึง ทัง้ นี้ ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอข้อมูล บริษทั จากหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่หี มายเลขโทรศัพท์
+66 2686 3229 หรือทางอีเมล์ IR@leaseit.co.th บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงินเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง
นโยบำยว่ำด้วยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน) กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ฯ ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของ
ตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษทั ฯมีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกีย่ วกับ
การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันซึง่ เป็ นรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์
ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริต ซึง่ ต้อง
ตัดสินใจโดยไม่มสี ว่ นได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องทีต่ ดั สินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็ นประโยชน์ต่อการติดตาม
ดูแลให้การทาหน้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คำนิ ยำม
บริษทั ฯ หมายถึง บริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
บริษทั ย่อย หมายถึง
1. บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด ทีม่ อี านาจในการควบคุมกิจการ
2. บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด ทีบ่ ริษทั ย่อยตามข้อ 1 มีอานาจควบคุมกิจการ
3. บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด ทีอ่ ยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการต่อเป็ นทอดๆ โดยเริม่ จากการอยูภ่ ายใต้
อานาจควบคุมกิจการของบริษทั ย่อยตามข้อ 2
บริษทั ในเครือ หมายถึง บริษทั มหาชนจากัดบริษทั หนึ่งซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนจากัดบริษทั ใด
บริษทั หนึ่งหรือหลายบริษทั ในลักษณะดังต่อไปนี้
 บริษทั หนึ่งมีอานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการซึง่ มีอานาจจัดการทัง้ หมดหรือโดยส่วนใหญ่ของ
อีกบริษทั หนึ่ง
 บริษทั หนึ่งถือหุน้ ในอีกบริษทั หนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ว ในกรณีทบ่ี ริษทั แรกและหรือบริษทั
ในเครือบริษทั เดียว หรือหลายบริษทั หรือบริษทั แรกและหรือในชัน้ ต่อๆไป หรือบริษทั ในเครือในลาดับขัน้ แรกและหรือ
บริษทั เดียว หรือหลายบริษทั ถือหุน้ ของบริษทั ใดมีจานวนรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายแล้วให้
ถือว่า บริษทั นัน้ เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั แรกด้วย ตามกฏกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ .ศ.2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ ศ.2535
ผู้บริหำร หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ท่ี ุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
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บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. บุคคลทีม่ อี านาจควบคุมกิจการบริษทั และในกรณีทบ่ี ุคคลนัน้ เป็ นนิตบิ ุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของ
นิตบิ ุคคล
2. คูส่ มรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลตามข้อ 1
3. นิตบิ ุคคลตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 มีอานาจควบคุมกิจการ
4. บุคคลอื่นทีม่ ลี กั ษณะตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
เมื่อบุคคลใดกระทาการด้วยความเข้าใจหรือตกลงว่า หากบริษทั ทาธุรกรรมทีใ่ ห้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จะได้รบั ประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถอื ว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องสาหรับการทาธุรกรรมนัน้ ตามมาตรา 89/1 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์หรือผูท้ ่เี กีย่ วข้อง (ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) คานึงถึงประโยชน์ของตน
มากกว่าของลูกค้า (ตามแนวทางการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์)
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การทาธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง หมายถึง ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
1. ผูบ้ ริหารของบริษทั
2. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
3. ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
4. บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายกับบุคคลตามข้อ 1 ข้อ 2
หรือข้อ 3 ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น
5. นิตบิ ุคคลใดๆ ทีบ่ ุคคล ตามข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ถือหุน้ หรือมีอานาจควบคุม หรือมีสว่ นได้เสียอื่นใด ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญ
อำนำจกำรควบคุมกิ จกำร หมายถึง
1. การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในนิตบิ ุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนั น้
2. การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของนิตบิ ุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่วา่
เพราะเหตุอ่นื ใด
3. การมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กง่ึ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
2. กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง
นโยบายว่าด้วยการรายงานการมีสว่ นได้เสียฉบับนี้ ได้ออกตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่
เกีย่ วข้อง ดังต่อไปนี้
2.1. มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้ การดาเนินกิจการของบริษทั กรรมการและผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบ ความระมังระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2.2. มาตรา 89/14 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ
ตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง กรณีเป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2.3. มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้เลขานุ การบริษทั จัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้เสียตามมาตรา 89/14
ให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
2.4. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 กาหนดให้ กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมี
ส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มคี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือ
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บริษทั ย่อย
2.5. มาตรา 88 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้าเมื่อมีกรณี
ดังต่อไปนี้
1. มีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทาขึน้ ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี โดยระบุขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับ
ลักษณะของสัญญา ชื่อคูส่ ญ
ั ญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานัน้ (ถ้ามี)
2. ถือหุน้ หรือหุน้ กู้ในบริษทั และบริษทั ในเครือโดยระบุจานวนทัง้ หมดทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี (ถ้ามี)
3. กำรรำยงำน
3.1. กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง กรณี
เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้
- รายงานในครัง้ แรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันทีเ่ กิดรายการการมีสว่ นได้เสีย
- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชกั ช้าภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลีย่ นแปลงครัง้ ทีเ่ ท่าใดไว้ดว้ ย
3.2. กรรมการและผูบ้ ริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษทั ทันที หรือ
ภายในเวลาทีก่ าหนด
3.3. เลขานุ การบริษทั ดาเนินการดังนี้
- จัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
- เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารรายงานต่อบริษทั
- เปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
4. บทกำหนดโทษ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฏหมาย กาหนดดังนี้
4.1. มาตรา 281/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ความเสียหายหรือทาให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้รบั
ประโยชน์จากการฝ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจานวนค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ี
ได้รบั แต่ทงั ้ นี้คา่ ปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
4.2. มาตรา 281/3 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารบริษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 89/14 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาทีย่ งั มิได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
4.3. มาตรา 281/5 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้เลขานุ การบริษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ก่ี าหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2)
หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
4.4. มาตรา 203 แห่ง พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้กรรมการบริษทั คนใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 88 หรือ
ปฏิบตั ติ ามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการทัง้ สิน้ จานวน 8 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่เป็ น
ผู้บริหารจานวน 5 ท่ าน และยังดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้หญิงจานวน 3 ท่าน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ พิจารณา
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และรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิหน้ าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่ าเชื่อ ถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ได้ อนึ่ ง บริษทั ฯไม่ม ีกรรมการที่ดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5
บริษทั (ไม่นบั รวมตาแหน่งทีป่ รึกษาในบริษทั จดทะเบียน)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่ งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ นคนละ
บุคคลกัน เพื่อป้ องกันมิให้บุคคลใดมีอานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทัง้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่
ของแต่ละตาแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอานาจดาเนินการของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าหนดอานาจหน้าที่ และ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าวโดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตัง้ ของกรรมการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธาน
ในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุ นให้กรรมการ
ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตัง้ คาถามหรือข้อสังเกต ให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุ นการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั แต่จะไม่กา้ วก่ายในการบริหารการจัดการกิจการของบริษทั
คณะกรรมการบริษ ัท ประกอบด้ว ยกรรมการที่ ม ีคุ ณ สมบัติ ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์
หลากหลาย ทัง้ ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และกิจการธนาคาร โดยกรรมการอิสระของ
บริษทั ฯ มีคุณสมบัติสูงกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่ าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หวั ข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษทั
อนึ่ง กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภายนอกที่
บริษทั ใช้บริการอยูต่ งั ้ แต่จดั ตัง้ บริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อให้ม ีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.

บทบาท หน้ าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี สี าหรับกรรมการบริษ ัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษ ัท เป็ น ผู้ให้ค วามเห็น ชอบใน
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุท ธ์ ทิศทางและนโยบายในการดาเนิ นงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริษทั
และกากับดูแลให้ฝ่ายบริห ารดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กาหนดไว้ภ ายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั และมติของคณะกรรมการบริษทั และที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ น สาคัญ ทัง้ นี้เพื่อสร้างความมั ่นคงอย่างยั ่งยืนให้แก่บริษทั และเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใน
ระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง
และนโยบายในการดาเนิ นงานของบริษ ัท เป็ นประจาทุ กปี เพื่อ ให้เข้ากับสถานการณ์ และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตั หิ น้ าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคานึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ
และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ จากการทารายการระหว่างกันของ
บริษทั ฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้ม ีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุ มตั ิรายการดังกล่าว โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ บังคับ
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ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่
สาคัญของบริษทั ฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้สอบบัญ ชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทาการ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
คูม่ อื จรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ก. จรรยำบรรณบริษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน) (Lease-IT)
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมุง่ มั ่นทีจ่ ะดาเนินการและยึดถือจรรยาบรรณของบริษทั ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ลูกค้ำ
ให้ลูกค้าได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม โดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ อี ย่างมีคณ
ุ ภาพ
ให้บริการด้วยความเป็ นธรรม รวมทัง้ ดูแลรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าไว้เป็ นความลับ
2. ผู้ถือหุ้น
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยดาเนินการให้มผี ลประกอบการทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ มีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. พนักงำน
สรรหาและรักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
พนักงานให้มโี อกาส ความก้าวหน้าและความมั ่นคงในอาชีพ
4. พันธมิตรและคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ปฏิบตั ติ ่อพันธมิตร และคูแ่ ข่งทางการค้าอย่างเป็ นธรรม และรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า อย่างไม่สุจริตและไม่เป็ นธรรม
5. เจ้ำหนี้ และคู่ค้ำ
ยึดมั ่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีใ่ ห้ไว้ต่อเจ้าหนี้และคูค่ า้ ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องเงื่อนไขค้า
ประกัน การบริหารเงินทุน รวมถึงการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้บริษทั มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมทีจ่ ะชาระหนี้
โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไข รวมทัง้ หลักเกณฑ์และกฎหมายทีก่ าหนด
6. สังคม
ยึดมั ่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และระมัดระวังในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ ในเรื่องที่
กระทบต่อความรูส้ กึ ของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนี้บริษทั จะมุง่ ดาเนินการ และให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
7. สิ่ งแวดล้อม
มุง่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ดูแลด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของบริษทั อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มผี ลกระทบใด ๆ กับชุมชนใกล้เคียง และส่งเสริมพนักงานให้มจี ติ สานึก และความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อม
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8. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
มีการควบคุมดูแลและป้ องกันเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันทีไ่ ม่เหมาะสม โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลและอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หน่ วยงานต่าง ๆ ทีก่ ากับ
ดูแลบริษทั
9. กำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำร
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนทั ่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทั ่วถึงและทันกาล
รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
10. กำรกำกับดูแลกิ จกำร
ยึดมั ่นในการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะบริษทั จดทะเบียน จะพัฒนางานกากับดูแลกิจการของ
บริษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์และสร้างความเชื่อมั ่นให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
ข. จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั
กรรมการบริษทั จะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านจริยธรรม ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
1. ควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม
- ในการดาเนินกิจการของบริษทั กรรมการจะกระทาการด้วยความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม และมีคุณธรรม
- กรรมการจะไม่เลือกปฏิบตั จิ ากความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้
สมรรถภาพทางร่างกาย
- กรรมการจะไม่ให้คาสัญญา หรือทาข้อผูกพันในเรื่องที่บริษทั ไม่ประสงค์จะดาเนินการ หรือไม่สามารถจะ
ดาเนินการได้
- การดาเนินการใด ๆ ของกรรมการจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาถามในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต
- กรรมการจะยึดมั ่นต่อความจริง และจะไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พดู หรือ
กระทาการอันเป็ นเท็จและจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูด หรือการปฏิบตั ิ
2. กำรดำเนิ นธุรกรรมส่วนตัว
- การดาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ ของกรรมการ จะต้องแยกออกต่างหากจากการดาเนินกิจการของ
บริษทั ในฐานะกรรมการบริษทั
- กรรมการจะไม่ใช้ช่อื บริษทั ในการดาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ
- กรรมการจะใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการเฉพาะแต่ทบ่ี ริษทั มีอยูซ่ ง่ึ เป็ นไปตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั กาหนดไว้เท่านัน้
3. กำรรักษำควำมลับ
- กรรมการจะต้องทาให้เป็ นทีแ่ น่ใจได้วา่ จะไม่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า พนักงาน และการ
ดาเนินงานของบริษทั ทัง้ โดยเจตนา และไม่เจตนาต่อบุคคลทีส่ าม เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษทั
- กรรมการจะไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากการเป็ นกรรมการบริษทั เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินทัง้ ของส่วนตน และของ
ผูอ้ ่นื
4. กำรเปิ ดเผยเรื่องผลประโยชน์
- กรรมการจะต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทัง้ เรื่องใด ๆ ทีเ่ ป็ นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรืออาจนาไปสูค่ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายทีอ่ าจกาหนดให้กรรมการปฏิบตั ใิ นแต่ละ
ครัง้ โดยทันที
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-

กรรมการจะต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ทีต่ นมีกบั บริษทั ตามนโยบายเรื่องความเป็ นอิสระทีอ่ าจกาหนดให้
กรรมการปฏิบตั ใิ นแต่ละครัง้
- การดาเนินกิจการใด ๆ กับบริษทั ของกรรมการ จะต้องอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เพื่อหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึน้
5. กำรยึดถือปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย
- กรรมการจะยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
6. กำรรับเงิน ของขวัญ สันทนำกำร และกำรเดิ นทำง
- กรรมการจะต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ ระกอบธุรกิจกับ บริษทั
รวมทัง้ ผูท้ ก่ี าลังติดต่อ เพื่อดาเนินธุรกิจกับบริษทั
- ในกรณีทม่ี ผี เู้ สนอให้ กรรมการจะต้องไม่รบั ผลประโยชน์ส่วนตนในจานวนที่เกินความเหมาะสม
ค. จรรยำบรรณพนักงำน
1. ขอบเขต
จรรยาบรรณพนักงานนี้ใช้บงั คับกับพนักงานของบริษทั อันได้แก่ พนักงานบริษทั และกิจการอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั มีอานาจ
ควบคุม
2. กำรปฏิ บตั ิ ตำม
- พนักงานทุกคนมีหน้าทีใ่ นการทาความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั ่ง และจรรยาบรรณพนักงาน
ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นตามจารีตประเพณี หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่ว่าจะได้กาหนดไว้แล้วใน
ขณะนี้ และหรือทีจ่ ะกาหนดต่อไปในภายภาคหน้าโดยเคร่งครัด
3. กำรประกอบกิ จกำรงำนอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม
บริษทั ยึดมั ่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในทุกกิจกรรมของบริษทั ในการประกอบกิจการงาน
พนักงานต้องยึดมั ่นในหลักคุณธรรม โดยปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ยุตธิ รรม คิด พูด ทา บนพืน้ ฐานความ
ถูกต้อง เทีย่ งตรง ประพฤติตนให้เหมาะสมตามค่านิยมทีด่ ขี องสังคม
4. กำรรักษำผลประโยชน์ บริษทั
- พนักงานพึงปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตามแนวทาง นโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตั ทิ บ่ี ริษทั ได้กาหนดไว้ โดยมุ่งมั ่นในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ
- การรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ต้องเกิดจากการกระทาโดยชอบธรรม ไม่กระทาการช่วยเหลือสนับสนุ นหรือ
ยอมเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทาให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ตามหลักธรรมา
ภิบาลของการดาเนินธุรกิจ
5. ควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล
- ข้อมูลทุกประเภทของบริษทั ต้องเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นจริงและถูกต้อง
- พนักงานทุกคนจะร่วมมือกันในการจัดทาข้อมูลให้ถูกต้องโดยบันทึกข้อมูล และจัดทารายงานอย่างถูกต้องและทัน
ต่อเหตุการณ์ ข้อมูลทุกประเภทของบริษทั ต้องการความถูกต้อง แม่นยา และความโปร่งใส
6. กำรรักษำควำมลับของข้อมูล
- พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ทีย่ งั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็ นไปตามกฎหมาย หรือได้รบั
การอนุมตั จิ ากบริษทั
- การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าถือเป็ นเรื่องสาคัญที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด และห้ามมิให้พนักงาน
เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าแก่บุคคลอื่น ไม่วา่ ด้วยวิธกี าร หรือสื่อใด ๆ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า
ให้แก่ผอู้ านาจตามกฎหมายหรือตามคาสั ่งศาล
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7. กำรสื่อสำรและกำรแสดงออกในนำมบริษทั
- บริษทั ยึดมั ่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิ ดเผย การสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรจะต้อง
ถูกต้อง เทีย่ งตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ห้ามการสื่อสาร การตีพมิ พ์ และประกาศทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ด้วยข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นจริง บิดเบือน ประสงค์
ร้าย รวมถึงข้อมูลทีอ่ าจกระทบชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทัง้ นี้ไม่วา่ จะเป็ นการสื่อสารด้วยวาจาหรือลาย
ลักษณ์อกั ษร
8. กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
- ห้ามพนักงานทีร่ ขู้ อ้ มูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซือ้ ขายหุน้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง เปิ ดเผยหรือใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทงั ้ ของตนเอง และหรือบุคคลอื่นทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
9. กำรคุกคำม
- บริษทั ยึดมั ่นในการสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคามใด ๆ หาก
ได้รบั รายงานถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดทีข่ ดั ต่อแนวปฏิบตั ิ และหากเป็ นจริง จะส่งผลต่อการลงโทษทางวินยั
10. กำรพนัน กำรดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่ งเสพติ ด
- ห้ามพนักงานเสพ ครอบครอง ซือ้ ขาย ขนย้าย สิง่ เสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั ่งของแพทย์)
- ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ เว้นแต่ในงานเลีย้ งสังสรรค์หรือการต้อนรับลูกค้าตาม
ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั และต้องไม่ด่มื จนมึนเมาหรือขาดสติ
- ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ หรือในพืน้ ทีข่ องบริษทั
11. กำรให้และรับของกำนัลและกำรเลีย้ งรับรอง
- พนักงานต้องไม่เรียกร้องหรือแสดงอากัปกิรยิ าทีแ่ สดงเจตนาทัง้ ทางตรงและทางอ้อมว่า ต้องการรับเงินและหรือ
ประโยชน์อ่นื ใดทีอ่ าจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษทั เว้นแต่ได้รบั ทรัพย์สนิ และใน
โอกาสทีเ่ ป็ นพิธกี าร หรือตามธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ ทีด่ งี าม หรือจารีตทางการค้า
12. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญและต้องคานึงอยู่เสมอว่า ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ นเองจะต้องไม่มสี ่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขดั กับผลประโยชน์ของบริษทั และหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจมีขน้ึ ทัง้ ทางตรงทางอ้อม
13. กำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั ่นและสิ นบน
- พนักงานมีหน้าทีใ่ นการศึกษา และทาความเข้าใจกับนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่นและสินบนของบริษทั และปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
14. ทรัพย์สินของบริษทั
- พนักงานทุกคนมีหน้าทีใ่ นการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบริษทั มิให้สญ
ู หาย เสียหาย หรือนาไปใช้ในทางที่
ผิด
15. กำรป้ องกันกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้กบั กำรก่อกำรร้ำย
- พนักงานต้องยึดถือและปฏิบตั ติ ามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินให้กบั การก่อการร้าย
16. กำรทำงำนอื่นหรือกิ จกรรมภำยนอก
- พนักงานต้องไม่เป็ นพนักงานขององค์กรอื่นหรือทากิจกรรมภายนอกอื่น ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ในระหว่างการ
ปฏิบตั หิ น้าที่
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17. สิ ทธิ มนุษยชนและกิ จกรรมทำงกำรเมือง
- บริษทั จะยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ริ ่วมกันกับพนักงานทุกคน โดยให้พนักงานเข้าใจในหลักสิทธิ
มนุษยชน เพื่อนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการปฏิบตั งิ านและไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- พนักงานจะต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานทีท่ างานหรือ ในเวลางาน หรือในสถานที่
ใด ๆ ทีอ่ าจทาให้เข้าใจได้วา่ เป็ นการแสดงความคิดเห็นในฐานะพนักงานบริษทั
ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญ ต่อระบบการควบคุมภายในสาหรับทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการ จึงได้ม ีการ
จัดตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน และกาหนดขอบเขตหน้ าที่และอานาจดาเนิ นการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการ
บัญ ชีและข้อ มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพ ย์สินออกจากกัน เพื่อ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกีย่ วกับระบบการเงิน โดยบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหาร
สายงานที่รบั ผิด ชอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ น ผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม ภายใน และรายงาน
โดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษ ัท ฯ ได้แ ต่ งตัง้ ให้ นางสาวพีรภา เปี่ ยมอุ ด มสุข ท าหน้ าที่เป็ น หัวหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ โดยฝ่ ายบริหาร
จัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้เป็ นประจาทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน ปั จจัยความ
เสี่ยงทัง้ ที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดาเนิ นงาน วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุและมีการกาหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์ ท่ีเป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทัง้ มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องติดตามความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ (Evaluation on
the Performance of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล (Director SelfAssessment) เป็ นประจาทุกปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ทัง้ คณะโดยรวม และเพื่อช่วยให้ได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านในระหว่างปี ท่ผี า่ น
มา ผลการประเมินเป็ นดังนี้
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลปี 2559
ชื่อกรรมการ
คะแนนฉลีย่ ทีไ่ ด้
1. นางดวงพร สุจริตานุวตั
2. นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
3. นายสมพล เอกธีรจิตต์
4. พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
2. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
6. นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
7. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

4.00
4.00
4.00
3.82
4.00
3.64
3.91
4.00
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะปี 2559
หัวข้อการประเมิน

1.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.การประชุมคณะกรรมการ
4.การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
5.ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6.การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

คะแนนเฉลีย่
(คะแนนเต็ม = 4)
3.90
3.88
3.86
3.98
3.88
3.77

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง แบบรายคณะ ปี 2559
หัวข้อการประเมิน
คะแนนเฉลีย่
(คะแนนเต็ม = 4)
1.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.การประชุมคณะกรรมการ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.71
3.30
3.54

คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มกี รรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหารเข้าร่วม
ประชุม อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมการได้พจิ ารณาและทบทวนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และบริษทั
รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผล
การประชุมให้กรรมการผู้จดั การรับทราบ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทัง้ นี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี าร
ประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559
3.

การประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ ต้องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่ม เติม ตามความจาเป็ น โดยบริษ ัท จะแจ้งกาหนดการประชุม คณะกรรมการบริษทั ให้กรรมการทราบล่วงหน้ าทุ กปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุม ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุม แต่ละครัง้ ได้ม ีการกาหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือ เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทา
การเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ม ีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ประธานกรรมการเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุก
ท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม และนอกจากนี้
บริษทั มีนโยบายในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ให้ต้องมีจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้อง
มีกรรมการอยู่ไม่น้อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด รวมทัง้ ได้ม ีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร และจัดเก็บ รายงานการประชุม ที่ผ่านการรับ รองจากคณะกรรมการบริษทั ฯ พร้อ มให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และผู้ท่ี
เกีย่ วข้องตรวจสอบได้
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ในปี 2559 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จานวนปี ละ 13 ครัง้ (ไม่นบั รวมการประชุมคณะกรรมการ
ทีไ่ ม่มคี ณะกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม จานวน 1 ครัง้ ) โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน มีดงั นี้
รำยชื่อกรรมกำร
ตำแหน่ ง
จำนวนครัง้ ที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมรวม
ปี 2559
1.นางดวงพร สุจริตานุวตั
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
13/13
2.นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
รองประธานกรรมการ
13/13
3.นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
13/13
4.พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ
12/13
5.นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
กรรมการอิสระ
13/13
6.นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
13/13
7.นางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต
กรรมการอิสระ
10/10
8.รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์*
กรรมการอิสระ
2/2
9.นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
9/9
หมายเหตุ : * รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้ารับตาแหน่ งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติทปี ่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที ่ 11/2559 เมือ่ วันที ่ 14 ตุลาคม 2559 แทนนางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต ทีล่ าออกไปเมือ่ วันที ่ 30 กันยายน 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด รวมเป็ นจานวน 5 ท่าน ได้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบในการ
สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับ ธุรกิจของบริษ ัท พิจารณาและคัดเลือ กผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษ ัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ธุรกรรมของผูม้ สี ่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น ซึ่งได้กล่าวถึง บทบาท หน้ าที่และความ
รับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ
อนึ่งในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจ ารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษทั นัน้
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญ ชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษทั ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์
ผลการดาเนินงาน ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจการให้สนิ เชื่อ ธุรกิจการเงิน และความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี รวมถึงความเป็ น
อิสระในการดาเนินงานของผูส้ อบบัญชีในปี ท่ผี ่านมา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณา
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ได้แต่งตัง้ ให้ นางสาว
สมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญ าตเลขทะเบียน 4499 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3734 หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4921 ซึ่งทุกคนเป็ นผูส้ อบบัญ ชีจาก สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และนอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้ าที่ในการพิจารณาเสนอแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายในอีกด้วย
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมาส หรืออย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ โดยในปี 2559 บริษทั ได้จดั
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร

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

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

ตำแหน่ ง

จำนวนครัง้ ที่เข้ำประชุม/
จำนวนกำรประชุมรวม
ปี 2559
4/4
4/4
4/4
4/4
3/3
1/1

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้ารับตาแหน่ งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติทปี ่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที ่ 11/2559 เมือ่ วันที ่ 14 ตุลาคม 2559 แทนนางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต ทีล่ าออกไปเมือ่ วันที ่ 30 กันยายน 2559

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ได้ทาหน้ าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณาให้
คาแนะนาเกี่ยวกับ ค่าตอบแทนสาหรับ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ เพื่อ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ ดั การและพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็ นต้น
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็ นอัตราที่เพียงพอสาหรับการ
รักษากรรมการและผูบ้ ริหารที่มคี ุณภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้
กับ บริษ ทั ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปั จจัยที่จะนามาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของ
บริษทั ฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร และจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ ซึ่งจะ
พิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2559 ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น มีม ติ อ นุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริษ ัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุม มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม
(เดือน/บาท) (เดือน/บาท)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

142,222
35,000
42,222

2,222

12,222

2,222

2,222

ในการพิจ ารณาค่ าตอบแทนของกรรมการผู้จ ดั การ คณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทนจะพิจ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานของกรรมการผู้จดั การในปี ท่ผี ่านมา โดยประเมินตามดัชนีช้วี ดั (Key Performance Indications) ที่กาหนดไว้ ซึ่งใน
แต่ละหมวดจะมีการให้น้ าหนักที่แตกต่างกัน และนอกจากนัน้ ในปี 2558 บริษทั ได้จดั ทาโครงการให้สทิ ธิแก่ผบู้ ริหารในการซื้อ
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หลักทรัพย์ของบริษทั ซึ่งถือเป็ นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่ม ีความสอดคล้องกับผลงานของ
บริษทั และผลประโยชน์ทส่ี ร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด รวมเป็ นจานวน 5 ท่าน ได้ทาหน้ าที่รบั ผิดชอบในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังทาหน้าที่พจิ ารณาและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ เป็ นตาแหน่งบริหารทีส่ าคัญของบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่าน ทาหน้าที่พฒ
ั นาและส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและเป็ นที่ยอมรับของผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน หน่ วยงานกากับดูแล
และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่ าน ทาหน้ าที่ บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อ ด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้านการปฏิบตั ิการ
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และด้านอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มผี ลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมถึง การบริหารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน สังคม และชุมชน รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
4.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ มีน โยบายส่งเสริม และอานวยความสะดวกให้ม ีการฝึ ก อบรมและให้ค วามรู้แก่ ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั ฯ
เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั ิงานงานอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai
Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรที่ม ีความสาคัญ ต่อการพัฒ นาบริษทั ที่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชีพการบัญชี
สาหรับในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝีกอบรมแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้คอื
1. นายสมพล เอกธีรจิตต์
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร สัมมนาพิจารณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32
2. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accrediation Program (DAP)
3. นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร CFO in Capital Market รุน่ ที่ 2/2559 และ
หลักสูตร สัมมนาพิจารณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32
5.

การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษ ัท ฯ นาความลับและ/หรือ ข้อ มูลภายในของ
บริษทั ฯ ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่
ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อ มูลภายในของบริษทั ฯ ที่ม ีหรือ อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทาการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซื้อหรือ
เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่ อนที่ขอ้ มูลนัน้ จะได้มกี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทา
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ดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทาดังกล่าวโดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ าฝืนจะ
ถูกลงโทษตามมาตรการทางวินยั ของบริษทั ฯ
- บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้ผบู้ ริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริษทั ฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษทั ฯ ได้กาหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่
สาธารณชนทราบ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ทราบเกีย่ วกับข้อกาหนดข้างต้น
6.

บุคลากร
- จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีพนักงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ไม่รวมผูบ้ ริหาร 7 ท่าน)
ฝ่ ำย

1. ฝ่ ายขายและการตลาด
2. ฝ่ ายบัญชี การเงิน และธุรการ
3. ฝ่ ายเครดิตและนิตกิ รรมสัญญา
4. ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
5. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
รวม

จำนวนพนักงำน(คน)
17
4
7
21
1
50

- ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่ม-ี

10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษ ัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ยึด มั ่นในกระบวนการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่ง แวดล้ อ ม โดยก าหนดแนวทางในการปฏิ บ ัติท่ี ช ัด เจนให้ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานยึด ถื อ ปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
นโยบำยภำพรวม
บริษทั ฯ ได้กาหนดกรอบการดาเนินงาน โดยยึดหลักปรัชญาในการบริหารตามพันธกิจและวิสยั ทัศน์คอื
วิสยั ทัศน์ (Vision)
มุ่งมั ่นที่จะเป็ นแหล่งเงินทุนแนวหน้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non Bank) ที่มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มคี วามแตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการ (Needs) ทีห่ ลากหลายของลูกค้า/คูค่ า้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้ครอบคลุม
ตลอดสายวงจรการทาธุรกิจ (Full range services) และตลอดสายประเภทผลิตภัณฑ์ (Full range products)
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พันธกิจ (Mission)
เป็ นแหล่งเงินทุ นทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) ที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จนนาไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
กันในระดับคูค่ า้ (True Financial Partner)
บริษทั ฯ ได้กาหนดทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตทีย่ ั ่งยืน ภายใต้ 3 มิตหิ ลัก ดังต่อไปนี้

1.มิ ติเศรษฐกิ จ
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิ จไทยด้วยกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดยเป็ นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สาหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต
ทางธุรกิจ แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่ งบางรายอาจจาเป็ นต้องพึง่ พาเงินกู้นอกระบบซึ่งอาจเป็ นอุปสรรคใน
การขยายกิจการตามเป้ าหมายทีค่ าดหวังไว้
ก.
นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริษทั ฯ มีนวัตกรรมทางการเงินหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อให้
SMEs โดยเฉพาะ เพื่อ ให้ลูกค้า SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุ นที่เหมาะสมและสอดคล้อ งกับความศักยภาพที่
แท้จริง เพื่อให้ผปู้ ระกอบการเติบโตตามศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์
ข.
True Financial Partner บริษ ัท สนับ สนุ น และเป็ น ที่ป รึกษาทางการเงิน ให้กบั SMEs ให้ม ีค วามรู้ในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุ น บนปรัชญาการเติบ โตไปพร้อ มๆ กันระหว่างลูกค้ากับบริษทั เสมือ นหุ้นส่วนทาง การเงินตาม
ปรัชญาทีว่ า่ “True Financial Partner”
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2. มิ ติสงั คม :
พัฒนำสังคมให้เข้มแข็ง
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ตามแนวทางปฏิบตั ิของกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานในการยึดถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
ก. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั ่น
บริษทั ฯ มุ่งมั ่นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อ ต้านการติดสินบนและการคอร์รปั ชั ่น ได้ม ีการกาหนดไว้เป็ น
นโยบายของบริษทั ซึ่งบรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษทั ทุกคนต้อง
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ทาธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ไม่ตกลง/รับสินบน
จากบุคคลอื่น หรือหน่ วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มกี ารตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ อื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับ การดาเนินงานของบริษทั โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการรายงานหรือ
การร้องเรียนเกีย่ วกับการติดสินบนและการคอร์รปั ชั ่น
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็ นสมาชิกเครือข่ายหุน้ ส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against
Corruption for Thailand - PACT Network) เพื่อแสดงความมุง่ มั ่นทีจ่ ะต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั ให้หน่ วยงานซึ่งไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าทาการสอบทานกลับไปยังลูกค้าทุกรายที่เปิ ด
วงเงินใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการ
เรียกรับ หรือจ่ายสินบนกับลูกค้า
ข. กำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญ กับสิทธิม นุ ษยชนขัน้ พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภ าพด้วยการไม่เลือก
ปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด โดยไม่เน้น
เฉพาะการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนเพียงลาพัง แต่เน้นความรับผิดชอบและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังเน้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน การมีสทิ ธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางด้านความคิดซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของบริษทั ฯ
รวมไปถึงให้ความสาคัญ และเคารพต่อสิท ธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุก กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กาหนดปรัชญาในการดาเนิ น
ธุรกิจ และบทบาทของบริษทั ฯ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร
เป็ นต้น ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
ค. กำรปฏิ บตั ิ ต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีการกากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้พนักงานเติบโตภายใต้ระบบการพิจารณา
อย่างเป็ นธรรม ในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนัน้ จะดาเนินการอย่างรับผิดชอบภายใต้กรอบ
นโยบาย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี รวม
ไปถึงมีสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
ง. กำรประกอบกิ จกำรด้วยควำมเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ
บริษทั ฯ มุ่งเน้ นการบริการที่ดีเพื่อ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า ลูกค้าต้อ งได้รบั ข้อ มูล รายละเอียดผลิตภัณ ฑ์
ความเสีย่ ง เงื่อนไข ผลตอบแทน อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทัง้ พยายาม
ทีจ่ ะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการบริการ

3. มิ ติสิ่งแวดล้อม :
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
บริษ ัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ยึด มั ่นในกระบวนการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่ง แวดล้ อ ม โดยก าหนดแนวทางในการปฏิ บ ัติท่ี ช ัด เจนให้ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานยึด ถื อ ปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมสามารถดาเนินการ และพัฒนาได้อย่างยั ่งยืน
และยังส่งผลให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ได้กาหนดเป็ นนโยบายในการมุ่งมั ่นที่จะจัดกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ ม (CSR) นี้ ให้ม ีความต่อเนื่ องและมีความเชื่อมโยงร้อยประสานกัน จึงได้กาหนดเป็ น
หลักการดังนี้
o ต้องทาอย่างต่อเนื่อง
o ต้องเชื่อมโยงโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ให้สอดประสานกัน
o ต้องให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกร่วม
o ต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น การมีสว่ นร่วมของบริษทั คูค่ า้
สาหรับ ในปี 2559 บริษทั ฯ จัดกิจกรรมโครงการ “ริเริม่ คือพ่อ สานต่อคือเรา” โดยได้จดั กิจกรรมสานต่อโครงการพระราชดาริ ณ
ศูนย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ าพุ อ.ศรีสวัสดิ ์ จ.กาญจนบุรี ด้วยการปลูกป่ าและสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อให้เป็ นผืนป่ าสีเขียวทีอ่ ุดม
สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งต้นน้ าจากการสร้างฝายชะลอน้ าทีท่ าให้ดนิ ชุ่มชื้น เพิม่ ชีวภาพให้สตั ว์น้ าและสัตว์ป่า ได้อาศัยดารงชีวติ อีก
ทัง้ เป็ นการสร้างความสามัคคีให้พนักงานรูจ้ กั เสียสละเพื่อส่วนรวม และตระหนักถึงความสุขของคนในประเทศ ตามพระประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินภูมพิ ลอดุยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วย
ฟื้ นฟูระบบนิเวศของป่ าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และให้พนักงานเกิดจิตสานึก ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติและทรัพยากร
ทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นชีวติ ประจาวัน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า โดยมีวตั ถุประสงค์ภายใต้โครงการนี้ทส่ี าคัญอยู่ 2 ประการ คือ
1. เพื่อประโยชน์ ต่อ สังคม (Corporate Social Responsibility) โดยบริษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ปลูกป่ า และสร้างโป่ งเทียมให้เป็ นแหล่งอาหารแก่สตั ว์ต่างๆ ที่อาศัยอยูใ่ นป่ า เพื่อช่วยฟื้ นฟูระบบนิเวศของป่ า
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ พร้อมปลูกฝั งการรูจ้ กั แบ่งปั นและรักสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานของบริษทั
2. เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดใี นหมู่พนักงาน ให้ม ีการท างานร่วมกันเป็ นทีม (Team Building) รวมถึงการปลูก
จิตสานึ กในระยะยาวให้แก่พนักงานของบริษทั ในเรื่องการของการเป็ นผู้ให้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของคนในสังคม
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2229 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2229 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึง่
ปฏิบตั หิ น้าที่คณะกรรรมการบริหารความเสีย่ งร่วมด้วย จานวน 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยทาการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures)
บริษทั มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจ และจัดท างบประมาณเพื่อ ใช้ในการวัดผลการดาเนิ นงานของ
บริษทั โดยงบประมาณดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ ทางบริษทั ได้ตงั ้ เป้ าหมายให้เหมาะสม
และเป็ นไปอย่างมีเหตุ ผ ลตามภาวะเศรษฐกิจ ผู้บ ริห ารที่รบั ผิด ชอบแต่ ล ะส่ว นงานทางบริษ ัท ได้ม ีก ารทบทวนเป็ น ระยะ ๆ
โครงสร้างบริษ ัท เป็ น ไปตามลัก ษณะงานและความรับ ผิด ชอบ ซึ่ง มีการกาหนดสายการบังคับ บัญ ชาอย่างชัด เจน เพื่อ ทุ ก
หน่ วยงานสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั มีการกาหนดนโยบายและอานาจการอนุ มตั หิ รือการดาเนินการใน
เรื่อ งต่ างๆ ตามลาดับ ขัน้ เป็ น ลายลักษณ์ อ ักษร (Level of Authorization) อีก ทัง้ มีคู่ม ือ ปฏิบ ัติงาน (Work flow) หรือ ระเบีย บ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่ วยงาน โดยผ่ายตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบและให้ความเห็นเป็ นระยะ นอกจากนี้บริษทั ยังมี
นโยบายและแผนการปฏิบตั งิ านด้วยความเป็ นธรรมต่อลูกค้าทุกรายเพื่อประโยชน์และรักษาฐานลูกค้าในระยะยาว
2. การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Measures)
บริษทั มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ ท่ีอาจจะท าให้ปัจจัยความเสี่ยงนัน้ เกิดขึ้น เพื่อ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
พร้อมทัง้ ติดตามเหตุการณ์ท่เี ป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง พร้อมทัง้ หาแนวทางป้ องกัน ทัง้ นี้ พนักงานทุกคนทราบบทบาท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนรวมทัง้ ความเสีย่ งและมาตรการควบคุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมาตรการถูกถ่ายทอดผ่าน
ทางขัน้ ตอนการทางาน ฝึกอบรมและนโยบายบริษทั
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
บริษทั กาหนดขอบเขตอานาจการอนุ มตั ไิ ว้อย่างชัดเจน มีคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Work Flow) และรายละเอียดงาน
ของพนักงานในแต่ละส่วนงานและตาแหน่ งงาน (Job Description) อย่างชัดเจน นโยบายรายการระหว่างกันบริษทั ปฏิบตั ติ าม
หลักการที่ขออนุ มตั ไิ ว้กบั คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยผูม้ สี ่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมออกเสียงในเรื่องดังกล่าว โดยทางคณะกรรมการจะคานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริษทั
เป็ นสาคัญ และพิจารณาเสมือนหนึ่งว่าเป็ นรายการทีก่ ระทากับบุคคลภายนอก
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measures)
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศที่มคี ุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
และระบบการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ท่เี กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญ ชีท่ีรบั รองทั ่วไปเหมาะสมกับ
ธุรกิจ ซึง่ มีการรับรองไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล การป้ องการการสูญหาย การเรียกคืนข้อมูล
มีการควบคุมการล่วงละเมิดลิขสิทธิ ์ การทาซ้า ดัดแปลง แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาข้อมูล
ที่เป็ น ความลับ ทัง้ ของบริษ ัท และลูก ค้า เพื่อ ให้บ ริษ ัท สามารถจัด การระบบสารสนเทศและข้อ มูล ภายในองค์ก รได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ มีการติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
บริษทั มีการติดตามผลโดยมีการจัดการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ เหตุผล และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันฝ่ ายบริหารมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เพื่อประมวลผลสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขทันเวลา
คณะกรรมการมีความเห็น ว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุม ภายในเรื่อ งการท าธุรกรรมกับ ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุม ภายในห้วข้ออื่น คณะกรรมการบริษทั ฯ
เห็นว่าบริษทั ฯ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน
11.1 ข้อสังเกตของฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
แผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆโดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้
บริษทั ฯ แก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิม่ การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบตั ิงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็ น
การพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทาให้บริษทั ฯ มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
แผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบในปี 2229 และได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึง่ ผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีแนวทางและการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
11.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
บริษทั สานักงาน อี วาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูส้ อบบัญชีได้
สอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดขอบเขตการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบให้
รัดกุมและเหมาะสม ซึง่ ผลการตรวจสอบพบว่าการปฏิบตั งิ านของบริษทั เป็ นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน
12.1 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน
ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
บริษทั เอสวีโอเอ จากัด
(มหาชน) (“SVOA”)

ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

- มี ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กั น คื อ ค่าใช้จ่าย :
1. ซื้อทรัพย์สนิ
นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
- ให้ลกู ค้าเช่าซื้อ
- เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ถือ
หุน้ ร้อยละ 39.9 ณ.วันที 31 ธันวาคม
- ใช้เป็ นสินทรัพย์
2559

มูลค่ำรำยกำร (บำท)
ปี 2558
ปี 2559

-

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

-

29,823.23

23,161.32 เป็ นการซื้อทรัพย์สนิ เพื่อใช้เป็ นสินทรัพย์ของบริษัทฯในด้าน
ราคากาหนดจากต้นทุนส่วนเพิม่ ประมาณร้อยละ 1-2 เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

2. ซื้อสินค้า

724,622.22

- เป็ น การซื้อ สิน ค้า เพื่อ ขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็ น
รายการตามแนวการค้าปกติทวไป
ั ่ ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด

3. ค่าบริการจ่าย

239,188.32

549,718.03 ค่ าบริก ารจ่ายเป็ น ค่ าจ้างระบบทรัพ ยากรบุค คลงานบริห าร
อาคารสถานที่ และงานบริการด้าน IT รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ห้องประชุมของ SVOA และค่าโทรศัพท์ ซึ่งเป็ นรายการที่
เป็ นประโยชน์ ก ับ บริษั ท ฯ ด้ า นราคาส าหรับ ค่ า จ้า งระบบ
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารอาคารสถานทีแ่ ละงานบริการด้าน
IT มีความสมเหตุส มผล คุ้มค่ากว่าที่บริษัทฯ จะลงทุนระบบ
และจ้า งพนั ก งานเพิ่ ม เพื่ อ ด าเนิ น การดัง กล่ า ว ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการใช้หอ้ งประชุมเป็ นอัตราเดียวกับที่ SVOA คิด
ค่ า บริก ารในการให้ บ ริษั ท ในกลุ่ ม ใช้ ห้ อ งประชุ ม และค่ า
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บริษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง

แบบ 56-1
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร (บำท)
ปี 2558
ปี 2559

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
โทรศัพท์เป็ นราคาทีค่ ดิ ตามการใช้งานจริง

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

78,113.87

64,200.-

การค้าประกัน :
วงเงินค้าประกัน
ยอดใช้ไป

-

- SVOA เข้าค้าประกันเงินกูย้ มื และเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคาร
พาณิ ช ย์ โดยไม่ ม ีก ารคิด ค่ า ตอบแทน ซึ่ ง การค้ า ประกัน
ดังกล่าวมีค วามเหมาะสม และเกิด ขึ้นเนื่องจากความจาเป็ น
เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ บริษั ท ฯ ในการขอเงิน กู้ จ าก
ธนาคารพาณิ ช ย์ เพื่อ ใช้เป็ น ทุ น หมุน เวีย นในการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ฯ

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

- มี บ ริ ษั ท เอ ส วี โ อ เอ จ า กั ด ค่าใช้จ่าย :
1. ซื้อทรัพย์สนิ
(มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

7,473.68

82,892.37

63,775.78 เป็ นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานของบริษทั ในด้าน
ราคาคานวณตามการใช้งานจริง

11,829.26

10,629.05

บริษทั เออาร์ไอพี จากัด
(มหาชน) (“ARIP”)

- บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
มี กรรมการร่ว มกัน กับ ทางบริษัท ฯ
2. ค่ า เช่ า เครื่อ งถ่ า ย
คือนายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
เอกสาร
ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
- มี ก รรมการร่ ว มกั น คื อ น าย ค่าใช้จ่าย :
ค่าส่งเสริมการขาย
ประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

- เป็ นการซื้อทรัพย์สนิ เพื่อใช้เป็ นสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ น
รายการตามแนวการค้าปกติทวไป
ั ่ ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด

ค่าบริการอื่นๆ

982,912.22

12,339.22

1,028,079.00 เป็ น ค่ าโฆษณาสื่อ นิ ต ยสารเพื่อ ให้บ ริษัท ฯ เป็ น ที่รู้จ ัก มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็ นไปตามแนวการค้าปกติท ัว่ ไป ในด้านราคา
สอดคล้องกับตลาด
12,604.80 เป็ นค่าบริการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้
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บริษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง

บริษทั เอส พี วี ไอ
จากัด (มหาชน)
(“SPVI”)

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

แบบ 56-1
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
- มี บ ริ ษั ท ไ อ ที ซิ ตี้ จ า กั ด ค่าใช้จ่าย :
1. ซื้อทรัพย์สนิ
(มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

มูลค่ำรำยกำร (บำท)
ปี 2558
ปี 2559

64,222.00

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

171,200.00

-

- บริษทั ไอทีซติ ้ี จากัด (มหาชน) มี
บริษั ท เอสวีโ อเอ จ ากัด (มหาชน)
2. ซื้อสินค้า
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

- เป็ นการซื้อทรัพ ย์สนิ เพื่อเป็ น สินค้าให้ลูกค้าเช่าซื้อ ซึ่งเป็ น
รายการตามแนวการค้าปกติทวไป
ั ่ ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด

-

- บ ริ ษั ท เอ ส วี โ อ เอ จ า กั ด
(มหาชน) มีก รรมการร่ ว มกัน คื อ
นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
- มี บ ริ ษั ท เอ ส วี โ อ เอ จ ากั ด ค่าใช้จ่าย :
1. ซื้อสินค้า
(มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

- เป็ น การซื้อ สิน ค้า เพื่อ ขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็ น
รายการตามแนวการค้าปกติทวไป
ั ่ ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด

-

- เป็ น การซื้อ สิน ค้า เพื่อ ขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็ น
รายการตามแนวการค้าปกติทวไป
ั ่ ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด

724,788.48

781,103.89 เป็ นค่าเช่าและค่าบริการทีบ่ ริษทั ฯ เช่าเพือ่ เป็ นสานักงาน ด้าน
ราคาคานวณตามพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้งาน

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

144,222.77

138,662.92 ค่ าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้ว ยค่ าแม่บ้าน ค่ าไฟฟ้ า ค่ าภาษี
โรงเรือน และค่าที่จอดรถ ซึ่งเป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นต่อ
บริษทั ฯ ด้านราคาเป็ นราคาทีค่ ดิ ตามการใช้งานจริง

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

73,422.71

- บ ริ ษั ท เอ ส วี โ อ เอ จ า กั ด
(มหาชน) มี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ
2. ค่าเช่าและ
นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
ค่าบริการ

76,802.73
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บริษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
บริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี
เสิรช์ จากัด (ARG)

แบบ 56-1
ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

บริษัท กลุ่ มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จากัด
มีกรรมการชื่อ นายโสภณ อิงค์ธเนศ
ซึ่ ง เป็ นคู่ ส มรสของกรรมการของ
บริษัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน) ชื่อ
นางสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ค่าใช้จ่าย :
1. ค่าบริการจด
ทะเบียนเปลีย่ นแปลง
กรรมการ และอานาจ
กรรมการ
2.ค่าพัฒนา
ระบบซอฟท์แวร์

บริษทั บิซเิ นส ออนไลน์
จากัด (มหาชน) (“BOL”)

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ในปี 2559 ได้ท าการทบทวนความ ค่าใช้จ่าย :
เกี่ย วโยงกัน แล้ว พบว่ า ไม่ ม ีค วาม ค่าบริการจ่าย
เกีย่ วโยงกัน
ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

มูลค่ำรำยกำร (บำท)
ปี 2558
ปี 2559

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

-

11,672.22 เป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นต่อบริษทั ฯ ด้านราคาเป็ นราคาที่
สอดคล้องกับราคาตลาด

-

2,040,717.12 เป็ นรายการที่บริษัทฯ ได้พ ิจารณาข้อเสนอการบริการดีแล้ว
และพิจารณาในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

-

2,078,796.00

433,242.94

428,000.00

421,008.00 เป็ น ค่ าธรรมเนีย ม ระบบ DSS (Decision Support System)
เพื่อ ใช้ต รวจเช็ค ข้อ มูล ลูก ค้า ในการให้ส ิน เชื่อ ในด้า นราคา
สอดคล้องกับราคาตลาด
-
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บริษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
ได้พจิ ารณาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล และเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรมและไม่มคี วามแตกต่างจากการขาย
หรือซือ้ กับบุคคลภายนอกอื่น
 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างกันเป็ นความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ฯ และถือว่าเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั ่วไป และบริษทั ฯได้จา่ ยค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยตุ ธิ รรม
 ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
สาหรับขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ ายบริหารจะประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ซึง่ เป็ นรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจา และจัดทางบประมาณรายการระหว่างกันแต่ละประเภททีจ่ ดั ทาขึน้ ในระยะเวลา
1 ปี เพื่อขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ก่อนการดาเนินการเบิกจ่าย
 แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อ เนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของ
บริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้เป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง
หรือข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อ มูลการท า
รายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตแห่งประเทศไทย
 นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการทารายการระหว่า งกันของ
บริษทั และบุคคลอื่นทีอ่ าจมีความขัดแย้งว่า ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
โดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั รวมทัง้ ปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพจิ ารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทาการเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
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ส่วนที่ 3
ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
13. ข้อมูลทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
13.1งบกำรเงิน
13.1.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี
(ก) งบการเงินปี 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4604
จากบริษทั สานักงาน เอินส์ทแอนด์ ยัง จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2556 ผลการด าเนิ น งานและกระแสเงิน สดส าหรับ ปี สิ้น สุด วัน เดีย วกัน ของบริษ ัท ฯ โดยถู ก ต้ อ งตามที่ค วรใน
สาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีวรรคอธิบายซึ่งสรุปได้ว่าเกี่ยวกับการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบตั ิ บริษทั ฯ ได้ปรับย้อนงบการเงินย้อนหลังงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2555 ที่
แสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว นอกจากนี้ได้นาเสนองบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายบัญชีดงั กล่าวเช่นกัน
(ข) งบการเงินปี 2557 ตรวจสอบโดย นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4604
จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ค) งบการเงินปี 2558 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4499 จาก
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ง) งบการเงินปี 2559 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4499 จาก
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.1.2 ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงิน
บริ ษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

ปี 2557
ล้ำนบำท
ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ของ
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
- ลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
- ลูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน
ภาษีซอ้ื รอเรียกคืน
ทรัพย์สนิ รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน-สุทธิ
ลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ – สุทธิ
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร
ส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ของ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
- ภาษีขายทีย่ งั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
- หุน้ กู้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
เงินรับรอคืนลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้องและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิ
เงินค้าประกันรับจากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
หุน้ กู้
สารองผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ภาษีขายทีย่ งั ไม่ถงึ กาหนดชาระ – สุทธิ
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

ปี 2558
ล้ำนบำท

ร้อยละ

ปี 2559
ล้ำนบำท
ร้อยละ

9.98
51.87

1.16
6.03

71.47
24.09

6.10
2.06

78.72
25.56

3.95
1.28

144.96
50.70
253.66
187.34
1.86
5.47
705.84

16.84
5.89
29.47
21.76
0.22
0.64
82.01

112.98
72.54
518.31
202.11
8.26
1,009.78

9.64
6.19
44.23
17.25
0.70
86.17

111.19
80.60
846.53
640.76
2.90
2.14
7.45
1,795.85

5.58
4.05
42.51
32.17
0.15
0.11
0.37
90.17

16.03
14.76
1.42
88.05
21.24
7.78
1.23
4.43
154.95
860.78

1.86
1.72
0.16
10.23
2.47
0.90
0.14
0.51
17.99
100.00

43.35
0.11
56.69
44.56
9.72
1.33
6.31
162.06
1,171.84

3.70
0.01
4.84
3.80
0.83
0.11
0.54
13.83
100.00

29.94
0.91
111.73
28.66
10.17
3.63
10.67
195.71
1,991.56

1.50
0.05
5.61
1.44
0.51
0.18
0.54
9.83
100.00

366.20

42.54

313.18

26.73

843.84

42.37

23.88
13.88
8.38
0.38
6.29
30.85
24.73
474.58

2.77
1.61
0.97
0.04
0.73
3.58
2.87
55.13

9.19
0.66
0.43
9.99
42.91
29.19
405.56

0.78
0.06
0.04
0.85
3.66
2.49
34.61

20.26
199.78
2.43
0.49
13.84
58.90
39.87
1,179.40

1.02
10.03
0.12
0.02
0.69
2.97
2.00
59.22

8.75
1.56
3.12
7.83
21.27
495.85

1.02
0.18
0.36
0.91
2.47
57.60

1.11
1.13
349.03
3.89
355.17
760.72

0.09
0.09
29.78
0.33
30.31
64.92

31.90
0.65
299.47
4.36
336.38
1,515.78

1.60
0.03
15.04
0.22
16.89
76.11
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บริ ษทั ลีซอิ ท จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

ปี 2557
ล้ำนบำท

ปี 2558

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ปี 2559

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

200.00

23.23

200.00

17.07

200.00

10.04

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว

200.00

23.23

200.00

17.07

200.00

10.04

70.72

8.22

70.72

6.03

70.72

3.55

8.16

0.95

11.68

1.00

16.85

0.85

86.06

10.00

128.71

10.98

188.21

9.45

-

-

-

-

-

42.40

411.11

35.08

475.78

23.89

100.00 1,171.84

100.00

1,991.56

100.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

364.94

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

860.78

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2557
ล้ำนบำท ร้อยละ

ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่ำใช้จ่ำย

11.75
30.48
5.5
47.73

62.44
21.23
16.33
100
9.17
23.80
4.29
37.27

กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นและ
ภำษี เงิ นได้นิติบคุ คล
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้นิติบคุ คล
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กำไรสุทธิ สำหรับปี

80.34
21.47
58.87
11.06
47.81

62.73
16.76
45.97
8.64
37.33

รายได้ดอกเบีย้ *
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อ่นื
รวมรำยได้

79.96
27.19
20.91
128.07

(หน่ วย : ล้ำนบำท)
ปี 2559

ปี 2558
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท
119.69 62.69
174.30
55.26 28.95
97.00
15.96
15.89
8.36
190.91
287.19
100

ร้อยละ
60.69
33.78
5.53
100

15.75
43.19
13.30
72.24

8.25
22.62
6.97
37.84

28.41
63.26
23.75
115.42

9.89
22.03
8.27
40.19

118.68
29.57
89.11
18.66
70.45

62.17
15.49
46.68
9.77
36.90

174.77
45.02
126.76
26.09
100.66

60.86
15.68
44.14
9.08
35.05
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งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

2557
กระแสเงิ นสดจำกกำรดำเนิ นงำน
กาไรก่อนภาษี
รำยกำรปรับกระทบยอดกำไรก่อนภำษี เป็ นเงิ นสดรับ(จ่ำย)จำกกิ จกรรม
ดำเนิ นงำน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ค่าตัดจาหน่ายดอกเบีย้ รับตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซือ้
ค่าใช้จา่ ยออกหุน้ กู้
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน(เพิ่ มขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซือ้
ลูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน
ทรัพย์สนิ รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดำเนิ นงำนเพิ่ มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดำเนิ นงำน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ จำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดำเนิ นงำน
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกันลดลง(เพิม่ ขึน้ )
ซือ้ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงิ นสดสุทธิ จำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับ/จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย
เงิ นสดสุทธิ จำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดปลำยปี

2559

2558

58.87

89.10

126.76

1.33
5.5
0.39
21.47
(35.48)
52.08

1.94
13.09
0.42
(0.004)
29.57
(29.81)
-

104.32

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

7.70
(112.90)
38.10
(78.22)

29.07
(272.55)
40.14
2.66

-

-

1.37

(0.92)

1.37
10.62
(10.82)
(90.70)
(22.84)
(9.55)
(123.09)

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

(616.51)
(43.43)
(26.60)
(686.55)

3.34
(1.25)
2.09

(27.32)
(3.99)
(31.30)

8.31
0.01
8.32

9.79
(14.33)
145.60
(20.00)
121.06

(53.02)
(22.94)
348.74
(24.00)
248.80

0.06

61.50

9.91
9.97

9.97
71.47

530.65
41.25
149.57
(36.00)
685.48
7.25
71.47
78.72

(0.11)
(343.98)
(13.05)
(447.39)
(2.14)
(2.84)
1.77
25.90
-
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13.1.3 ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราดอกเบีย้ รับ (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) (%)
อัตราดอกเบีย้ จ่าย(%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (%)
อัตราดอกเบีย้ รับ(ไม่รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ)(%)
อัตราดอกเบีย้ จ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (%)
อัตรำส่วนแสดงประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิต่อสินทรัพย์(%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า)
อัตรำส่วนวิ เครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิ น (Financial Ratio)
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินกูย้ มื (%)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล(%)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล(%) หลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
อัตรำส่วนคุณภำพสิ นทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม(%) (ก่อนหักค่าเผื่อฯ)
อัตราส่วนหนี้สญ
ู ต่อสินเชื่อรวม (%)

2557

2558

2559

37.33%

17.22%
15.90%
5.36%
10.54%
11.86%
5.36%
6.50%

36.90%
18.16%
19.48%
8.19%
11.29%
13.33%
8.19%
5.14%

35.05%
22.70%
18.67%
6.33%
12.34%
12.00%
6.33%
5.67%

11.08%
6.18%
0.17

14.31%
6.93%
0.19

14.31%
6.36%
0.18

1.36
1.70
50.20%
52.84%

1.85
1.53
51.10%
53.79%

3.19
1.32
22.09
23.29

2.03
-

2.83
-

2.68
0.11

** มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 อนุ มตั ิ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2559 ในรูปของหุน้ ปั นผล และเงินสด ดังนี้คอื
ก) จ่ายเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั จานวนไม่เกิน 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้เท่ากับ 1 บาท ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล
0.10 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี้ ในกรณีผถู้ อื หุน้ รายใดมีเศษหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทน
ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
ข) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดอัตราหุน้ ละ 0.0112 บาท หรือเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,240,000.00 บาท
รวมคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 23.29% ของกาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
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14. กำรวิ เครำะห์และคำอธิ บำยผลกำรดำเนิ นงำน
14.1 ภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำน
การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทัง้ สายวงจรธุรกิจ ส่งผลทาให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้รวมของบริษทั ฯ ในปี 2558 เป็ นจานวน 190.91 ล้านบาท และเพิม่ ขึน้ ในปี 2559 เป็ นจานวน
287.19 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 49.07 และ ร้อยละ 50.43 ตามลาดับ
(ก) รำยได้
โดยรายได้ของบริษทั ฯ ปี 2559 ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้
อื่น จะคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 60.69 ร้อยละ 33.78 และร้อยละ 5.53 ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ รายได้ดอกเบีย้ จะเป็ นรายได้หลักของ
บริษ ัท ฯจะมีสดั ส่วนสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น ซึ่งสูงขึ้น ตามแผนกลยุท ธ์การดาเนิ น งานของปี 2559 โดยเพิ่ม สัดส่วนในหนี้
ภาคเอกชนให้สูงขึน้ จากเดิมร้อยละ 20 ของสินเชื่อ(ลูกหนี้)คงเหลือเป็ นร้อยละ 30 ของสินเชื่อ(ลูกหนี้)คงเหลือ และเพิม่ สัดส่วน
หนี้สนิ เชื่อที่มอี ตั ราผลตอบแทนสูงให้มสี ดั สวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทาให้รายได้ทเ่ี กิดจากสินเชื่อการซือ้ สิทธิเรียกร้อง (Factoring) สินเชื่อ
โครงการ (Project Backup Financing) และสิ น เชื่ อ เพื่ อ ค้ า ประกัน ซอง (Bid Bond Guarantee) สู ง ขึ้ น รวมถึ ง รายได้ จ าก
ค่าธรรมเนียมจากการให้วงเงินสินเชื่อ(Front-end Fee) แก่ลูกค้ารายใหม่เพิม่ ขึน้ และในปี 2559 บริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นการขยายส่วน
แบ่งการตลาดสาหรับสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า โดยเน้นที่การหาลูกค้าใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ เพื่อเพิม่ โอกาสในการรับซื้อหนี้การค้าให้
สูงขึน้ จะทาให้บริษทั ฯ สามารถทารายได้ได้สูงขึ้น บนฐานความเสี่ยงต่ า และเพื่อเป็ นฐานลูกค้าที่ จะต่อยอดไปสินเชื่อกลางน้ า
และสินเชื่อต้นน้ าต่อไปในอนาคต
รำยได้ดอกเบีย้ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าซื้อ การ
รับโอนสิท ธิเรียกร้อ ง และสิน เชื่อ เพื่อ สนับ สนุ นโครงการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ด อกเบี้ยแยกตามผลิตภัณ ฑ์
สาหรับปี 2558 และ 2559 ดังนี้
รำยได้ดอกเบีย้
-

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซื้อ
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
สัญญากูย้ มื เงิน
รวมรายได้ดอกเบีย้

ปี 2559
ปี 2558
เปลีย่ นแปลง
พันบาท
ร้อยละ พันบาท ร้อยละ จานวน ร้อยละ
19,842
11.38 20,951
17.50 -1,109
-5.29
13,179
7.56
8,856
7.40 +4,323 +48.41
85,947
49.31 53,937
45.06 +32,010 +59.35
55,329
31.75 35,949
30.04 +19,380 +53.91
174,297 100.00 119,693 100.00 +54,604 +45.62

จากตารางดังกล่าวในปี 2559 จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยจากการให้สนิ เชื่อระยะยาว ได้แก่สญ
ั ญาเช่า
ทางการเงินมีสดั ส่วนร้อยละ 11.38 และสัญญาเช่าซื้อมีสดั ส่วนร้อยละ 7.56 รวมเป็ นสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยการประเภทสินเชื่อ
ระยะยาวร้อยละ 18.94 และรายได้ดอกเบี้ยได้จากการให้สนิ เชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซือ้ สิทธิเรียกร้องมีสดั ส่วนร้อยละ 49.31 และ
สัญญากูย้ มื เงินมีสดั ส่วนร้อยละ 31.75 รวมเป็ นสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยการประเภทสินเชื่อระยะสัน้ ร้อย 81.06 ในขณะที่ในปี 2558
สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อ ระยะยาวร้อ ยละ 24.90 สัดส่วนประเภทสินเชื่อ ระยะสัน้ ร้อยละ 75.10 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินในปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 แต่เมื่อรวมกับรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซือ้ แล้ว
ในปี 2559 สามารถทารายได้ได้เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 คิดเป็ น 10.78% เนื่องจาก บริษทั ฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้าไปสู่ธรุ กิจนอก
ภาคไอทีให้มากขึน้ ซึ่งจะทาให้บริษทั ฯจะยังคงรักษาสัดส่วนความสามารถในการทารายได้ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไว้ได้ สาหรับ
รายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ในปี 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59.35 สาเหตุท่เี พิม่ ขึน้ สูงเนื่องจากบริษทั ฯ มีความตัง้ ใจที่จะ
ขยายการเติบโต จึงได้เร่งขยายฐานลูกค้าของบริษทั ฯ ให้มากยิง่ ขึ้น และในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ นัน้ ต้องเริม่ จากการให้
สินเชื่อที่มคี วามเสีย่ งต่ า ซึ่งก็คอื สินเชื่อการซื้อสิทธิเรียกร้อง และรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยมื เติบโตเพิม่ ขึ้นถึงร้อยละ 53.91
จากปี ก่อนเนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ทเ่ี ริม่ ให้บริการตัง้ แต่ปี 2555 และได้รบั การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี อย่างไร
ก็ตามการให้สนิ เชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการนัน้ มีความเสีย่ งสูง ดังนัน้ ลูกค้าเกือบทัง้ หมดในส่วนของสิ นเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการ
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จะเป็ นลูกค้าที่ม ีการติดต่อธุรกิจกับบริษทั ฯ อย่างสม่ าเสมอ และมีประวัติการชาระเงินที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทัง้
จะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการชาระเงินของลูกหนี้ให้กบั บริษทั ฯ สรุปได้วา่ รายได้ดอกเบีย้ รวมในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
มีอตั ราเติบโตเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 45.62
รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำรประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซือ้ การรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการและการค้าประกันซอง โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการแยกผลิตภัณฑ์ สาหรับปี 2558 และ 2559 ดังนี้
รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำร
- สัญญาเช่าการเงิน
- สัญญาเช่าซื้อ
- การซื้อสิทธิเรียกร้อง
- สัญญากูย้ มื เงิน
- การออกหนังสือค้าประกันซอง
- การออก Letter of Credit
- อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ปี 2559
พันบาท
ร้อยละ
386
0.40
122
0.13
43,743
45.09
38,203
39.38
13,592
14.01
932
0.96
26
0.03
97,004
100.00

ปี 2558
พันบาท
ร้อยละ
300
0.54
149
0.27
21,031
38.06
25,668
46.45
8,095
14.65
0
0
18
0.03
55,261
100.00

เปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้อยละ
+86
+28.67
-27
-18.12
+22,712 +107.99
+12,535
+48.84
+5,497
+67.91
+932
N/A
+8
+44.44
+41,743
+75.54

จากตารางด้านบน ในปี 2559 เห็นว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริการจากการให้สนิ เชื่อระยะยาว
ได้แก่สญ
ั ญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อสัดส่วนร้อยละ 0.40 และ 0.13 ตามลาดับ สัดส่วนส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจาก
ให้สนิ เชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซื้อสิทธิเรียกร้องร้อยละ 45.09 สัญญากู้ยมื เงินมีสดั ส่วนร้อยละ 39.38 การออกหนังสือค้าประกัน
ซองร้อยละ 14.01 และการออก Letter of Credit ร้อยละ 0.96 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ จะมาจากการ
ให้บริการประเภทสินเชื่อระยะสัน้ ถึงร้อยละ 99.47
รายได้ค่าธรรมเนี ย มและบริก ารจากการให้สิน เชื่อ ระยะสัน้ ได้แ ก่ การซื้ อสิท ธิเรีย กร้อ งเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ
107.99 จากปี ก่ อ น เป็ นผลมาจากการที่ บ ริษ ัท ฯ เร่ง หาลู ก ค้า และเปิ ดวงเงิน รายใหม่ เพิ่ม ขึ้น ได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึงมีร ายได้
ค่าธรรมเนียมจากการเปิ ดใช้วงเงินเพิม่ ขึน้ มาก สัญญาให้กยู้ มื เงินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48.84 จากปี ก่อน เนื่องจากสินเชื่อเพื่อสนับสนุ น
โครงการเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงมีอตั ราการเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งจะเพิม่ ขึ้นไปในทิ ศทางเดียวกันกับรายได้ดอกเบี้ย ในปี 2559
รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้าประกันซองเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 67.91 เนื่องจากบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการ
ออกหนังสือค้าประกันซองให้เป็ นไปตามนโยบายภาครัฐ คือ การประมูลงานแบบ E-Bidding ทาให้เพิม่ โอกาสในการเข้าประมูล
งานให้กบั ลูกค้าของบริษทั ฯ
รำยได้อื่นทีส่ าคัญประกอบด้วยรายได้จากการจัดหาสินค้า และรายได้อ่นื ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ย

จ่ายชาระล่าช้าคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 19.30 และร้อยละ 80.70 ตามลาดับ สาหรับปี 2559 ดังนี้
รำยได้อื่น

ปี 2559
พันบาท

ปี 2558

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

เปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้อยละ

- รายได้จากการจัดหาสินค้า
- อื่น ๆ

3,066
12,823

19.30
80.70

3,187
12,774

19.97
80.03

-121
+49

-3.80
+0.38

รวมรำยได้อื่น

15,889

100.00

15,961

100.00

-72

-0.45
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(ข) ค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยในการขาย ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร และค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ปี 2559
ค่ำใช้จ่ำย

พันบำท

ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
รวมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

28,406

87,010
45,019
160,435

เปลี่ยนแปลง

ปี 2558
ร้อยละ

17.71
54.23
28.06
100.00

พันบำท

ร้อยละ

15,752
56,487
29,570
101,809

พันบำท

15.47
55.48
29.05
100.00

+12,654
+30,523
+15,449
+58,626

ร้อยละ

+80.33
+54.04
+52.25
+57.58

ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ในปี 2559 สาเหตุท่ีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 80.33 จากปี ก่อนเนื่ องจากการเติบโตของการให้
สินเชื่อของบริษทั ฯ ที่ขยายตัวไปมาก ทาให้ค่าคอมมิชชั ่นพนักงานขายซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายแปรผันไปกับรายได้ท่ีเพิม่ ขึน้ ตามไปใน
ทิศทางเดียวกัน และจากการเพิม่ ขึน้ ของอัตรากาลังของพนักงาน และค่าใช้จา่ ยจูงใจพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.04 จากปี ก่อน สาเหตุหลัก การเพิ่มขึ้นของค่าภาษี
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตามรายได้ทเ่ี พิม่ รวมถึงการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.25 จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
ของลูกหนี้สนิ เชื่อ ทาให้บริษทั ฯ ต้องเพิม่ การใช้เงินทุนจากเงินกูแ้ หล่งต่างๆ เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
แสดงให้เห็นการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามผลิตภัณฑ์ โดยแสดงเปรียบเทียบ ปี 2559 และปี 2558
แยกตำมประเภทธุรกิ จ(หน่ วย:พันบำท)
ขำยสิ นค้ำและบริ กำร
ยอดยกมา
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป
สิ นเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำงกำรเงิ น
ยอดยกมา
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป
สิ นเชื่อประเภทเช่ำซื้อ
ยอดยกมา
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป
สิ นเชื่อกำรรับโอนสิ ทธิ เรียกร้อง
(Factoring)
ยอดยกมา
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป

ปี 2559

ปี 2558
2,076
-1,364
-

3,368
-1,292
-

712

2,076

6,784

558

-6,738
46

6,228
6,784

1,667
7,392
9,059

37
1,630
1,667

19,225
14,962
-2,125
32,062

10,014
9,211
0
19,225
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แยกตำมประเภทธุรกิ จ(หน่ วย:พันบำท)

ปี 2559

สิ นเชื่อกำรให้ก้ยู ืมเงิ น
ยอดยกมา
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป
รวม

ปี 2558

242
8,745

2,926
-2,684

8,987
50,866

242
29,994

ปี 2559 บริษทั ฯ มีสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ อีก 20.87 ล้านบาท รวมเป็ นจานวน 50.87 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 69.62 เนื่องจากบริษทั ฯ มีนโยบายการสารองหนี้สญ
ู ตามการจัดชัน้ อายุหนี้ (Aging)
เป็ นการสารองขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้เป็ นไปตามความตัง้ ใจของบริษทั ทีต่ อ้ งการมีมาตรฐานการจัดชัน้ ลูกหนี้ให้รดั กุมมากขึน้ ซึง่ ทา
ให้บริษทั ฯ ต้องตัง้ สารองหนี้สญ
ู เพิม่ ขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการสารองหนี้สญ
ู ตามการจัดชัน้ อายุหนี้ดงั กล่าว อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้มกี ารเปลีย่ นดังกล่าว บริษทั ฯเชื่อว่าจะไม่มปี ั ญหาในการชาระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ภาครัฐ ซึง่ มักจะ
จ่ายล่าช้าอยูแ่ ล้วเป็ นปกติ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯได้ตงั ้ สารองหนี้สงสัยจะสูญรวม เป็ นร้อยละ 2.68 ของยอด
คงเหลือลูกหนี้สทุ ธิเงินกันสารองในส่วนทีไ่ ม่ได้ให้สนิ เชื่อ (Reserve)
(ค) กำไรสุทธิ
ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษทั ฯ มีกาไรสุท ธิจานวน 70.45 ล้านบาท และ 100.66 ล้านบาทตามลาดับ
เพิม่ ขึน้ ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิสาหรับปี 2559 อยู่ท่รี อ้ ยละ 35.05 ซึ่งเป็ นผลมาจากการกระตุ้นยอดการให้สนิ เชื่อโดย
การเพิ่มผลิตภัณ ฑ์ท างการเงินต่างๆ ในทุ กผลิตภัณฑ์ เริม่ ตัง้ แต่สนิ เชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซอง การจัดหาสินค้า
สินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่ อสนับสนุนโครงการ มุ่งเน้น
การบริการการแบบครบวงจร ทาให้ยอดรายได้ร วมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และส่งผล
ให้บริษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกปี เช่นกัน
14.2 ฐำนะทำงกำรเงิน
(ก) สิ นทรัพย์
ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริษทั ฯ มียอดสินทรัพย์รวมเท่ ากับ 1,171.84 ล้านบาท และ 1,991.56 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ คือ ลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 88.02 และร้อยละ 92.69
ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
สิน ทรัพ ย์ห มุ น เวีย น ณ สิ้น ปี 2558 และสิ้น ปี 2559 เท่ า กับ 1,009.78 ล้ า นบาทและ 1,795.85 ล้า นบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนทีส่ าคัญได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
และลูกหนี้ตามสัญญากู้ยมื เงิน ในส่วนทีก่ าหนดชาระภายในหนึ่งปี ในแต่ละประเภท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.63 ร้อยละ 42.51 และ
ร้อยละ 32.17 ของสินทรัพย์รวมทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2558 และสิน้ ปี 2559 เท่ากับ 162.06 ล้านบาท 195.71 ล้านบาท ตามลาดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ และลูกหนี้จากการซื้อสิทธิ
เรียกร้อ งเงิน สุท ธิจากส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี ในแต่ล ะประเภท คิด เป็ น สัด ส่วนร้อ ยละ 7.05 และ ร้อ ยละ 0.05 ของ
สินทรัพย์รวมรวมทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2559
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คุณภำพของสิ นทรัพย์
บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของลูกหนี้ เนื่ องจากลูกหนี้ เป็ นสินทรัพย์ท่ีมี
สัดส่วนมากที่สุดของบริษทั ฯ โดยมีการพิจารณาวงเงินในการให้สนิ เชื่อทัง้ ในส่วนของวงเงินลูกค้าและวงเงินลูกหนี้ รวมถึงมีการ
กาหนดนโยบายการให้สนิ เชื่อแต่ละประเภท เพื่ อให้ลูกหนี้ของบริษทั ฯ เป็ นลูกหนี้ท่ีมคี ุณภาพ นอกจากนี้ การให้สนิ เชื่อของ
บริษ ัท ฯ ไม่ ม ีก ารกระจุก ตัว เนื่ อ งด้ว ยฐานทัง้ ลู ก ค้าและลู ก หนี้ ที่ห ลากหลายและมีอ ยู่ จ านวนมากราย กระจายไปในทุ ก ๆ
อุตสาหกรรม
ปี 2559
ล้ำนบำท

เพิ ม่ ขึ้น/
%
(ลดลง)
เปลี่ยนแปลง
+28.18
+14.47
-13.54
-10.27
+341.85
+63.58
+447.39
+221.09
+5.16
+27.27
+809.04
+74.53

2558
ล้ำนบำท

ลูกหนี้
222.97
194.79
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
118
.32
131.86
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
879.50
537.65
ลูกหนี้จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง
649.75
202.36
ลูกหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน
24.08
18.92
ลูกหนี้การค้า
1,894.62
ยอดรวม
1,085.58
**ยอดลูกหนี้ จากตารางด้านบน แสดงยอดก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ***

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ สิน้ ปี 2558 และสิน้ ปี 2559 มีจานวน 537.68 ล้านบาท และ 879.50 ล้าน
บาทตามลาดับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 63.58 สาเหตุจากการเร่งขยายฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ และการรับซือ้ ลูกหนี้ในภาคเอกชนเพิม่ มากขึน้
บริษทั ฯ ได้เริม่ ให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการในปี 2555 ส่งผลให้มลี ูกหนี้ตามสัญญากู้ยมื เงินในปี
2558 จานวน 202.36 ล้านบาท และ ณ สิน้ ปี 2559 จานวน 649.75 ล้านบาท โดยการขยายตัวของลูกหนี้ตามสัญญากู้ยมื เงินนัน้
มีสาเหตุมาจากการสนับสนุ นให้ลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อที่มคี วามเสีย่ งต่ า มาใช้บริการในผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อที่มี
ความเสีย่ งสูงเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะเป็ นการเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ
ลูกหนี้การค้าในบริการจัดหาสินค้า ณ สิน้ ปี 2558 และสิน้ ปี 2559 มีจานวน 18.92 ล้านบาท และ 24.08 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.27 เนื่องจากการเปลีย่ นไปใช้ผลิตภัณฑ์ทท่ี ดแทนกันคือสินเชื่อตามสัญญากูย้ มื เงิน

(ข) สภำพคล่อง
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
2559
ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

2558
ล้ำนบำท

(686.55)

(155.99)

8.32

(31.30)

685.48

248.79

7.25

61.50

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 686.55 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้จากการให้สนิ เชื่อ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนจานวน 8.32 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจานวน 685.48 ล้านบาท
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(ค) แหล่งที่มำของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีรายละเอียดรายการหนี้สนิ ทางการเงิน ส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เฉพาะจากสถาบันการเงิน) ดังนี้
รำยกำร
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนี้สนิ ทางการเงิน
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมแหล่งเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

ปี 2559

เพิ่ มขึ้น/(ลดลง)

ปี 2558

1,371.78

313.18
10.30
323.48
411.11
734.59

1.89

0.79

843.84

52.16
896.00

475.78

% เปลี่ยนแปลง

+530.66

+169.44

+41.86

+406.41

+575.52

+176.99

+64.67

+15.73

+637.19

+86.74

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ มาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งใน
เรื่องของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เป็ นสินเชื่อระยะสัน้ ไม่วา่ จะเป็ นสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้าประกันซองเพื่อยื่นประมูล สินเชื่อเพื่อโครงการ และการจัดหาสินค้า บริษทั ฯ จะสามารถ
ปรับอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงินที่มกี ารเปลี่ยนแปลงได้ สาหรับสินเชื่อทางการเงินและสินเชื่อเช่าซื้อ
ซึ่งบริษทั ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ กับ
อัตราดอกเบี้ยที่คดิ กับลูกค้า จะมีการบวกเพิ่มเพื่อให้ เพียงพอกับความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น
และจากการขายตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ทาให้มคี วามเสีย่ งจากภาวะความต้องการซือ้ ในตลาดตราสารหนี้
1. หนี้ สิน
ณ สิ้น ปี 2558 และสิ้น ปี 2559 บริษ ัท ฯ มีห นี้ สิน รวมจ านวน 760.72 ล้ า นบาท 1,515.78 ล้ า นบาท
ตามลาดับ โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ทัง้ จากธนาคารและการขายลดตั ๋วแลก
เงิน ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ รวมเป็ นไปตามการขยายตัวของสินเชื่อของบริษทั ฯ
ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้เป็ น 1.53 เท่ า และ 1.32 เท่า
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าเงินทีก่ รู้ บั มาทัง้ หมดก็จะนาไปปล่อยสินเชื่อทัง้ หมด
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น
จากการที่บริษทั ฯ มีประเภทของสินเชื่อทีห่ ลากหลายครบวงจรการดาเนินธุรกิจของลูกค้า ทาให้บริษทั ฯ
สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ เป็ นผลให้บริษทั ฯ สามารถสร้างรายได้และกาไรได้เพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี ส่งผลให้
กาไรสะสมของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึ้น โดยส่วนของผู้ถอื หุน้ ณ สิน้ ปี 2558 และสิน้ ปี 2559 มีจานวน 411.11 ล้านบาทและ 475.78
ล้านบาทตามลาดับ
ในด้านของผลตอบแทนแก่ ผู้ถือ หุ้นสาหรับปี 2558 และปี 2559 บริษ ัท ฯ สามารถสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ 18.16 และ ร้อยละ 22.70 ตามลาดับ
3. ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน
สาหรับปี 2558 และปี 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.85 เท่า และ 3.19
เท่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษทั ฯ เริม่ มีหนี้ สนิ ในอัตราส่วนหนี้ สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น เนื่อ งจากการขยายตัวของธุรกิจ ท าให้
บริษทั ฯ ต้องใช้เงินกูม้ าเพื่อใช้สาหรับการนาไปปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างรายได้กลับเข้าบริษทั
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14.2.1 ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต
แหล่ ง เงิน ทุ น ที่ พ อเพี ย งและหลากหลายจะเป็ นปั จจัย หลัก ในการขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้ ไ ด้ ร ับ
ผลตอบแทนมากน้ อยเพียงใด ซึ่งในปี 2558 บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุนจากการกู้ยมื ที่พ่งึ พิงเพียงเงินกู้จาก
สถาบันการเงินเป็ นหลักในอดีต มาเป็ นการระดมเงินทุนผ่านตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ โดย ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั ฯได้มกี ารขาย
ลดตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เป็ นปริมาณจานวนเงินสูงถึง 625 ล้านบาท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติ
อนุ มตั ใิ ห้ออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายแก่บุคคลทั ่วไป ซึ่งมติดงั กล่าวได้ถูกนาเข้าพิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558
และที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นมีม ติอ นุ มตั ิการออกหุ้นกู้ดงั กล่าวเป็ นที่เรียบร้อ ย ซึ่งจะท าให้บริษทั ฯ จะมีแหล่งเงินทุ นเพิ่ม เติม และจะ
สามารถบริหารจัดการเงินทุนได้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
14.2.2 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญ ชีของบริษ ัท คือ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นจานวนเงิน 900,000 บาท และจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 1,120,000 บาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ 220,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษทั ฯ ยังมีค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติบ ได้แก่ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา
และค่าสาเนาเอกสารที่ต้องชาระให้กบั ผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีท่ผี ู้สอบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีหรือสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1.1 กรรมกำรบริ หำรและผู้ดำรงตำแหน่ งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจาปี แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษทั ฯ หรือผูด้ ารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทา
ให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ขา้ พเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่ง ของรายงานประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ แล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษทั ฯ มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลใน
ส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญของบริษทั ฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อ การจัดให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุม ภายในที่ดี และควบคุม ดูแลให้ม ีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุม ถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับ ที่ขา้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายสมพล เอกธีรจิตต์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นาย
สมพล เอกธีรจิตต์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

ตำแหน่ ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ แผนกบัญชีและการเงิน

ลำยมือชื่อ
- นายสมพล เอกธีรจิตต์ - นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา-

ผู้รบั มอบอำนำจ
ชื่อ
นายสมพล เอกธีรจิตต์

ตำแหน่ ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ลำยมือชื่อ
- นายสมพล เอกธีรจิตต์ -
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บริษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)

1.2 กรรมกำรท่ำนอื่นนอกจำก 1.1
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในรายงานประจาปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษทั ฯ ข้าพเจ้าไม่
มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มเี หตุอนั ควร
สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผู้อ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายสมพล เอกธีรจิตต์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้ าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นาย
สมพล เอกธีรจิตต์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

นางดวงพร สุจริตานุ วตั

ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ

- นางดวงพร สุจริตานุวตั -

นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร

รองประธานกรรมการ

นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

- นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร - พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี - นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ - นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข - นางนิจนิรนั ดร์ สุวรรณเกต -

ผู้รบั มอบอำนำจ
ชื่อ
นายสมพล เอกธีรจิตต์

ตำแหน่ ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ลำยมือชื่อ
- นายสมพล เอกธีรจิตต์ -
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั

เอกสารแนบ 1 หน้า 84
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บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นำงดวงพร สุจริตำนุวตั
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
65

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี
สำขำบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั *
(31/12/2559)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หลักสูตร Refresher
Course DCP (DCP Re)
รุน่ ที่ 3/2006
หลักสูตร Role of the
Chairman Program
(RCP) รุน่ ที่ 19/2008
หลักสูตร Audit
Committee Program
(ACP) รุน่ ที่ 38/2012

ประเภทธุรกิ จ

2555ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร กรรมกำร
อิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ. ลีซ อิท

2555ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ จ ำหน่ ำ ยเครื่อ งส ำอำง และสิ น ค้ ำ แฟชัน่
แนล
เครือ่ งแต่งกำยสุภำพบุรษุ สุภำพสตรี เครื่อง
แต่ ง กำย และของใช้ เ ด็ ก อำหำร และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้ำน

2557ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ. เสนำดีเวลลอปเม้นท์

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อำศัย

2558ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษทั

บจก.แอสไพเรชัน่ วัน

พั ฒ นำอสั ง หำริม ทรัพ ย์ ประเภทอำคำร
สำนักงำน

2556ปั จจุบนั

กรรมกำรศรัทธำสัมพันธ์

มูลนิธโิ รงพยำบำล 50
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ์

มูลนิธทิ ม่ี ไิ ด้แสวงหำผลกำไร

2540-2557

กรรมกำรอำนวยกำร

สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย

สมำคมกำรจัด กำรธุรกิจที่มไิ ด้แสวงหำผล
กำไร

2545-2555

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย
จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจธนำคำร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 8/2001

ชื่อบริ ษทั

ให้ บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อโครงกำร และ
บริกำรจัดหำสินค้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 85

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั *
(31/12/2559)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

300,000 หุน้

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

หลักสูตร Director
Certification Program
Update 2 (DCPU2/2014)
หลักสูตร Capital Market
Academy (CMA8)
หลักสูตร Top Executive
Program in Commerce
and Trade (TEPCoT3)
หลักสูตร Advanced
Security Management
Program (ASMP2)
หลักสูตร ASEAN
Economic Community
Program (AEC2)

นำยเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
รองประธำนกรรมกำร
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมผูกพันบริษทั ฯ)

85

FCA, Fellow of The
Institute of Chartered
Accountants in England
& Wales, (U.K.)

2557ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อโครงกำร และ
บริกำรจัดหำสินค้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 86
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บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั *
(31/12/2559)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 36/2005
หลักสูตร Role of the
Chairman Program
(RCP) รุน่ ที่ 18/2008

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2540ปั จจุบนั

กรรมกำร

บมจ. ไอที ซิต้ี

จำหน่ ำยอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำน/สื่อสำร
โทรคมนำคมและบริกำร

2536ปั จจุบนั

ประธำนกิตติมศักดิ ์

บมจ. เอสวีโอเอ

เป็ น ผู้จดั จำหน่ ำ ยเครื่องคอมพิว เตอร์แ ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ

2549ปั จจุบนั

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อโครงกำร และ
บริกำรจัดหำสินค้ำ

2550-2555

กรรมกำร

บมจ. เอสวีโอเอ

เป็ น ผู้จดั จำหน่ ำ ยเครื่องคอมพิว เตอร์แ ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ

วิทยำลัยป้ องกัน
รำชอำณำจักร
ปริญญำดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ ์ สำขำกำรบัญชี
ม.รำมคำแหง
นำยสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมผูกพันบริษทั ฯ)

55

ปริญญำโท
สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4,911,932 หุน้

-

ประกำศนียบัตรผูส้ อบ
บัญชี ม.ธรรมศำสตร์
ปริญญำตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต
(สำขำบัญชีตน้ ทุน)
มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์
หลักสูตร Director
Accreditation Program

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 87
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บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั *
(31/12/2559)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

15,000 หุน้

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

(DAP) รุน่ ที่ 15/2004
หลักสุตร สัมมนำพิจำรณ์
IFRS 9,IFRS 7และIAS32
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
นำยประกอบ วิศษิ ฐ์
กิจกำร
กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

77

ปริญญำโท
สำขำกำรเงินกำรคลัง
Indiana University, USA

2555ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อโครงกำร และ
บริกำรจัดหำสินค้ำ

2552ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. เออำร์ไอพี

ผลิตและจำหน่ำยสื่อสิง่ พิมพ์ สื่อดิจติ อล และ
สื่ออื่นๆ รวมทัง้ จัดงำนนิทรรศกำร และงำน
แสดงสินค้ำ

2540ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ศรีตรัง แอโกร
อินดรัสทรี

ป ระก อบ ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต แล ะส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ

2542-2554

กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

หลักสูตร Chartered
Director Class (R-CDC)
รุน่ ที่ 3/2008
หลักสูตร Directors
Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 33/2003
หลักสูตร Role of the
Chairman Program
(RCP) รุน่ ที่ 5/2001
หลักสูตร Monitoring
Fraud Risk Management
(MFM) รุน่ ที่ 1/2009
หลักสูตร Monitoring of
the Quality of Financial

ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยปูนซีเมนต์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 88

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั *
(31/12/2559)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

150,000 หุน้

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

Reporting (MFR) รุน่ ที่
8/2009
หลักสูตร Audit
Committee Program
(ACP) รุน่ ที่ 27/2009
พลตำรวจเอกเจตน์
มงคลหัตถี
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

64

นิตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2555ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อโครงกำร และ
บริกำรจัดหำสินค้ำ

หลักสูตร Audit
Committee Program
(ACP) รุน่ ที่ 14/2006

2542ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่
แอนด์คอนสตรัคชัน่

ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ รั บ เห ม ำก่ อ สร้ ำ งงำนทุ ก
ประเภท แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
งำนโยธำ และ งำนเครื่องกล

หลักสูตร Finance for
Non-Finance Directors
(FND) รุน่ ที่ 30/2006

2542ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ. เอสทีพี แอนด์ไอ

หลักสูตร Directors
Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 117/2009

2556ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ. อำคเนย์ประกันภัย

ประกอบธุรกิจ แปรรูปโครงสร้ำงเหล็ก, งำน
ประกอบและเชื่อมท่อ, งำนประกอบโรงงำน
สำเร็จรูป และงำนแปรรูป ผลิต ภัณ ฑ์เหล็ก
อื่นๆ
ประกอบธุรกิจรับประกันวินำศภัย

2556ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ. อำคเนย์ประกันชีวติ

ประกอบธุรกิจรับประกันชีวติ

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 8/2004

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 89

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นำยสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

58

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญำโท
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั *
(31/12/2559)

1,850,000 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2556ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษำ

บมจ. เอสวีโอเอ

เป็ น ผู้จดั จำหน่ ำ ยเครื่องคอมพิว เตอร์แ ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ

2556ปั จจุบนั
2542ปั จจุบนั
เม.ย.2556ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษำ

บจก. ดำต้ำวัน เอเชีย

ให้คำปรึกษำทำงด้ำนซอฟท์แวร์

ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ
บมจ. ลีซ อิท

ให้บริกำรข้อมูลเครดิต
ให้ บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อโครงกำร และ
บริกำรจัดหำสินค้ำ

2539ปั จจุบนั

กรรมกำร

บมจ. อำร์พซี จี ี

บ ริ ษั ท ลงทุ น และจ ำหน่ ำย ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิ โตรเลียม และปิ โตรเคมี ได้แก่ น้ ำมันดีเซล
หมุนเร็ว น้ ำมันเตำ และเคมีภณ
ั ฑ์

2534ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท์

ขำยและให้บ ริก ำร อุป กรณ์ อิเล็ค ทรอนิ ค ส์
เครื่องมือ และเครื่องจักร

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ 15/2004

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 90

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำ
ภิรมย์
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
58

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำเอก
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั *
(31/12/2559)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

2559ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อโครงกำร และ
บริกำรจัดหำสินค้ำ

2559ปั จจุบนั

รองศำสตรำจำรย์และรอง
อธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยนครพนม

มหำวิทยำลัยของรัฐ

ปริญญำโท
สำขำบุคลำกร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำโท
Master of Business
Practice
University of South
Australia

ประเภทธุรกิ จ

ปริญญำตรี
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
หลักสูตรป้ องกัน
รำชอำณำจักรภำครัฐรวม
เอกชน รุน่ ที่ 20
Certificate in Personnel
Management Practice
Asian Productivity
Organization

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 91

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นำงสำวสิตำพัชร์
นิโรจน์ธนรัฐ
กรรมกำร และ ผูช้ ว่ ย
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ส่วนงำนสนับสนุน
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมผูกพันบริษทั ฯ)

อายุ
(ปี )
34

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท สำขำกำร
จัดกำรทำงกำรตลำด
คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัย Aston
ประเทศอังกฤษ
ปริญญำตรี
อักษรศำสตร์บณ
ั ฑิต
(สำขำภำษำอังกฤษ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั *
(31/12/2559)
1,580,000 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2558ปั จจุบนั

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซือ้ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้ มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อโครงกำร และ
บริกำรจัดหำสินค้ำ

2549 -2558

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร ธรุกจิ อำหำรครบวงจร

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ 131/2016
หลักสูตร Fraud Risk
Management and Internal
Auditing of Financial
Institution รุ่นที่ 7 จัดโดย
สมำคมสถำบัน กำรศึกษำกำร
ธนำคำรและกำรเงินไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 92

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นำยสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผูกพันบริษทั ฯ)

อายุ
(ปี )
55

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท
สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั *
(31/12/2559)
4,911,932 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

2549ปั จจุบนั

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิ น เชื่อ เพื่ อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำป ระกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2550-2555

กรรมกำร

บมจ. เอสวีโอเอ

เป็ น ผู้จดั จำหน่ ำ ยเครื่องคอมพิวเตอร์แ ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ

2549ปั จจุบนั

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิ น เชื่อ เพื่ อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำป ระกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

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

ประเภทธุรกิ จ

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 15/2004

นำงรุง่ นภำ โอกำศ
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร

54

หลักสูตร สัมมนำพิจำรณ์
IFRS 9,IFRS 7และ
IAS32
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ปริญญำโท
สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

5 หุน้

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 93

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

นำยธีรวัฒน์ ขำเมือง
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด

45

ปริญญำตรี
สำขำกำรตลำด
คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

นำงสำวสิตำพัชร์
นิโรจน์ธนรัฐ
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ฝ่ ำยสนับสนุน

34

ปริญญำโท สำขำกำร
จัดกำรทำงกำรตลำด
คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัย Aston
ประเทศอังกฤษ
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ 131/2016

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั *
(31/12/2559)
5 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
-

1,580,000 หุน้

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

2550- 2559

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

2558ปั จจุบนั

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บมจ. ลีซ อิท

2549 -2558

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์
อำหำร

ประเภทธุรกิ จ
ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิ น เชื่อ เพื่ อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำป ระกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ
ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซือ้ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้ มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ
ธรุกจิ อำหำรครบวงจร

หลักสูตร Fraud Risk
Management and
Internal Auditing of
Financial Institution
รุ่นที่ 7 จัดโดยสมำคม
สถำบัน กำรศึกษำกำร
ธนำคำรและกำรเงิน
ไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 94

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

นำงสำวปิ ยนันท์ มงคล
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรแผนกเครดิต

44

ปริญญำโท
สำขำเศรษฐศำสตร์
อุตสำหกรรม
คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒน
บริหำรศำสตร์ (NIDA)

นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี
และกำรเงิน

44

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

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั *
(31/12/2559)
56,800 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
-

-

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2549ปั จจุบนั

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำร แผนกเครดิต

บมจ. ลีซ อิท

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิ น เชื่อ เพื่ อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำป ระกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2557ปั จจุบนั

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำร แผนกบัญชี
และกำรเงิน

บมจ. ลีซ อิท

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซือ้ และสินเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้ มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

2543-2557

ISO Consultant & Trainer

บจก. ควอลิตซ้ี สิ เท็มดีเวล
ล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย)

บริกำรให้คำปรึกษำ และฝึกอบรมกำรวำง
ระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO, GMP,
HACCP & SQF2000

2554-2557

ผูท้ ำบัญชีอสิ ระ

Strategic CFO in
Capital Markets รุน่ ที่
2/2559
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 95

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นำงสำวประภำพรรณ
รักธรรม
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรแผนกจัดกำร
ทัวไป
่

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตร สัมมนำพิจำรณ์
IFRS 9,IFRS 7และ
IAS32
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ปริญญำตรี
สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยศรีปทุม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั *
(31/12/2559)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

5 หุน้

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2549–
ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำร แผนกจัดกำร บมจ. ลีซ อิท
ทัวไป
่

ประเภทธุรกิ จ

ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ ประเภทสัญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน สัญ ญำเช่ำซื้อ และสิน เชื่อกำรรับ
โอนสิ ท ธิเ รีย กร้ อ ง รวมทัง้ มี บ ริก ำรทำง
กำรเงิน เสริม อื่น ๆ เช่ น สิ น เชื่อ เพื่ อ กำร
จั ด หำหนั ง สื อ ค้ ำป ระกั น ซอง สิ น เชื่ อ
โครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 96

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
ข้อมูลสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังนี้

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4

นำงดวงพร สุจริตำนุ วตั
นำยเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร
นำยสมพล เอกธีรจิตต์*
นำยประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ กำร

5
6
7
8
9
10

พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นำยสุทศั น์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์
นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ*
นำงรุง่ นภำ โอกำศ*
นำยธีรวัฒน์ ขำเมือง*

11
12
13

นำงสำวปิ ยนันท์ มงคล*
นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ*
นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม*

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั
รองประธำนกรรมกำรบริษทั
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร-ฝ่ ำยสนับสนุน
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร-ฝ่ ำยปฎิบตั กิ ำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร-ฝ่ ำยขำยและ
กำรตลำด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร-แผนกเครดิตและ
นิตกิ รรมสัญญำ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร-แผนกบัญชีและกำรเงิน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร-แผนกจัดกำรทั ่วไป

จานวนหลักทรัพย์ ที่
ถือเดิ ม
(1/1/2559)
0
300,000
2,447,032

การเปลี่ยนแปลง
(+) เพิ่มขึน้

รวมจานวนหุ้น
(ณ 31/12/2559)

(-) ลดลง

0
0
3,951,200

0
0
1,486,300

0
300,000
4,911,932

15,000

0

0

15,000

150,000
1,850,000
0
1,565,000
5

0
0
0
15,000
0

0
0
0
0
0

150,000
1,850,000
0
1,580,000
5

5

0

0

5

46,700

10,100

0

56,800

0
5

0
0

0
0

0
5

หมำยเหตุ : นับรวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
* ไม่นบั รวมหุน้ ทีซ่ อ้ื /ขำย จำกโครงกำร EJIP

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 97

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 2 หน้า 98

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

รายงานการกากับดูแลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ลีซ อิท จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ จานวน 5 ท่าน
ซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบนั ประกอบด้วย
1. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางดวงพร สุจริตานุ วตั
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ
3. พลตารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข
กรรมการตรวจสอบ
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวพีรภา เปี่ ยมอุดมสุข ทาหน้าทีร่ กั ษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นี้ รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ เข้ามาเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และ
นางสาวพีรภา เปี่ ยมอุดมสุข เข้ามาทาหน้าทีเ่ ป็ นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีก่ ากับดูแลรายงานและงบการเงินให้มคี วามถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เสนอให้บริษทั ฯ แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี และปฏิบตั งิ านอื่นตามขอบเขตความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกันจานวน 5 ครัง้ โดยหารือร่วมกับฝ่ ายบริหาร
ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูส้ อบบัญชีในวาระทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นในเรื่องรายงานและงบการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสีย่ ง การเปิ ดเผย
ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ โดยมีขอ้ สรุปทีเ่ ป็ นสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี พร้อมทัง้ แสดงความเห็นและข้อสังเกต เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายงาน
ทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานถูกต้องตามทีค่ วรโดยจัดทาขึน้ ตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปและมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินทีเ่ พียงพอ
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน โดย
เชิญผูต้ รวจสอบภายในอิสระและฝ่ ายจัดการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าชีแ้ จงเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุม
ภายใน
3. สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ว่าเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อทาง
บริษทั ฯ
4. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาและอนุมตั ิ
5. พิจารณาการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เพื่อป้ องกันหรือลดความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับ ประเมิน
ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
6. พิจารณาสอบทานการปฏิบตั งิ านตามระบบงานทีก่ าหนดไว้ ซึง่ บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
(นายประกอบ วิ ศิษฐ์กิจการ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ลีซ อิ ท จำกัด (มหำชน)
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เอกสำรแนบอื่น ๆ
ไม่มี

