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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 
  1.1  ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 
  บริษัท ลีซ อิท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2549 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 200 ล้านบาทโดยมทีุนช าระแล้วจ านวน 60 ล้านบาท มบีรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) (“เอสวโีอเอ”) เป็นผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 เริม่ต้นมวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกจิสนับสนุนการคา้ของกลุ่มเอสวโีอเอ ในฐานะบรษิทั
ดา้นการเงนิของเอสวโีอเอ (Financial Arm) โดยการใหบ้รกิารสนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ (Leasing) และสนิเชื่อสญัญาเช่าซื้อ
(Hire Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ที่เป็นผู้จดัจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่กลุ่มเอสวโีอเอ กลุ่มผูบ้รโิภคที่ใช้ผลติภณัฑข์องกลุ่มเอสวโีอ
เอเป็นหลกั รวมถึงการใหบ้รกิารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งลูกหน้ีการค้า (Factoring) ใหแ้ก่ลูกคา้ของกลุ่มเอสวโีอเอที่ต้องการเงนิทุน
หมนุเวยีนในช่วงระยะเวลาทีร่อหน้ีครบก าหนดช าระ 
  เน่ืองจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ (“Information Technology” หรอื “IT”) ท าให้ผลิตภณัฑ์
ทางดา้น IT มคีวามหลากหลายมากขึน้และมตีลาดในแต่ละผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไป ในขณะที่ธรุกจิเอสวโีอเอจ ากดัอยู่เพยีง
ตลาดบางผลิตภัณฑ์ ท าให้บรษิัทฯ หนัไปให้การสนับสนุนสินเชื่อของสินค้านอกกลุ่ม เอสวีโอเอ รวมทัง้ขยายธุรกิจในการ
สนบัสนุนสนิเชื่อนอกเหนือจากสนิคา้ IT เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการและสามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกจิ
เดยีวกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  หลงัจากที่รูปแบบการด าเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวข้างต้น บริษทัฯจึงมุ่งเน้นการเติบโตและการ
แข่งขนัทางธุรกจิโดยมกีารพฒันารูปแบบผลติภณัฑท์างการเงนิเพื่อต่อยอดการท าธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากขึ้น จึงได้เพิ่มสินเชื่อหลากหลายประเภทมากขึ้น และได้ขยายการให้บริการสินเชื่อไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ 
นอกเหนือจาก IT ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสือค ้าประกนัซอง (Bid Bond) สนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup 
Financing) รวมถงึบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) 
  และเมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2556 บรษิทัฯ ไดท้ าการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั พรอ้มทัง้เปลี่ยนชื่อเป็น
บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
  พฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาทีผ่า่นมา มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
ปี 2550 
 เพิม่ทุนช าระแลว้จ านวน 40 ลา้นบาท จากทุนช าระแลว้เดมิ 60 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท  
 เริม่ประกอบธุรกิจให้บรกิารสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ใช้ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเอสวีโอเอ เช่น นักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวทิยาลยัครสิเตยีน เป็นตน้ 
ปี 2552 
 เปลี่ยนแนวทางรูปแบบการด าเนินธุรกิจจากเดมิที่วางจุดยืนเป็นบรษิทัด้านการเงนิของเอสวโีอเอ (Financial Arm) มา

เป็นการด าเนินธรุกจิทีมุ่ง่การสรา้งก าไรซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ในการน าเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิใหม่ๆ  ออกสูลู่กคา้ 
 เริม่ประกอบธุรกจิบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) ใหแ้ก่ลูกคา้ที่ใช้ผลติภณัฑ์ทางการเงนิอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสนิเชื่อ

สญัญาเช่าทางการเงนิ สนิเชื่อสญัญาเช่าซือ้ หรอืสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 
ปี 2553 
 เริม่ประกอบธุรกิจให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) โดยท าหน้าที่เป็นตวักลางระหว่าง

ธนาคารผูอ้อกหนงัสอืค ้าประกนักบัลูกคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ 
 ชะลอและลดการให้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย เน่ืองจากต้นทุนการด าเนินการสูงและมคีวามเสี่ยง ไม่

เหมาะสมกบัขนาดขององคก์ร 
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ปี 2555 
 เริม่ด าเนินธุรกิจให้การสนับสนุนสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ส าหรบัลูกค้าของบรษิทัฯ   

ทีม่ปีระวตัดิ ีมทีกัษะและขดีความสามารถในการท างานโครงการนัน้ๆ แต่มขีอ้จ ากดัเรื่องเงนิทุนหมนุเวยีน โดยเน้นลูกหน้ี
ทีเ่ป็นโครงการของภาครฐัเป็นส าคญั 

 ยา้ยส านกังานจากชัน้ 32 มาอยูท่ีช่ ัน้ 21 อาคารไอท ีโปรเฟสชัน่แนลเพื่อรองรบัการขยายตวัของธรุกจิ  
ปี 2556 
 ลดทุนจดทะเบยีนจาก 200,000,000 บาท เหลอื 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 10.00 บาท   

เป็นหุน้ละ 5.00 บาท ส่งผลท าให้ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เท่ากบั 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
20,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5.00 บาท และมกีารช าระคา่หุน้เตม็จ านวนแลว้ 

 แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 
 เปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 5.00 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 16,000,000 บาทจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 100,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 16,000,000 หุน้ มูลที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทโดยจดัสรรใหก้บั ดร. ประสทิธิ ์กาญจนศกัดิช์ยั*   
ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.50 บาท  

 เพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 116,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดย
การออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 84,000,000 หุน้ มลูทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่รายละเอยีดการจดัสรรเป็นดงัน้ี 
(1) หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 33,600,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของเอสวโีอเอ ตามสดัส่วนการถอืหุ้นของผูถ้อืหุ้น

ดงักล่าวในเอสวโีอเอ (Pre-emptiveright)  
(2) หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 46,200,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
(3) หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,200,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 
ในกรณีที่มหีุน้เหลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เอสวโีอเอ ตามขอ้ (1) ใหเ้สนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนตาม
ขอ้ (2)  

 ปี 2557 
 ในระหว่างวนัที่ 12 - 14 มนีาคม 2557 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัและผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทั 

เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวในบรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 33.6 
ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท  

 ในระหว่างวนัที่ 17-19 มนีาคม 2557 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชน กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ
เป็นครัง้แรกจ านวน 50.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท โดยบรษิทัฯไดจ้ด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 116 ล้านบาท (หุ้นสามญั 116 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท) เป็นจ านวน 200 ล้านบาท (หุน้สามญั 200 ลา้นหุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยแ์ล้ว
เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2557 และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (mai) ไดร้บัหุน้สามญัจ านวน 200 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและเริม่ท าการซื้อขายไดต้ัง้แต่วนัที ่25 มนีาคม 2557 ในการออกจ าหน่ายหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัฯมคี่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 4.5 ล้านบาท (สุทธจิาก
ภาษเีงนิได ้1.1 ลา้นบาท) ซึง่บรษิทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 

 วนัที่ 27 มนีาคม 2557 นายมนิทร ์องิค์ธเนศ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้น้ีเพื่อลดอ านาจการควบคุม ให้
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ มอี านาจในการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

 วนัที่ 24 มถิุนายน 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้ตใิหอ้อกตัว๋แลกเงนิ (Bill of exchange) วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหน่ึง
ไม่เกิน 200 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรอืกรณีวงจ ากดั ประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบนั 
โดยไม่จ ากดัจ านวนใบ ตามประกาศ ของ ก.ล.ต. ที่ทจ.9/2552 หรอืฉบบัแก้ไข หรอืกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่
เกนิ 10 ฉบบั ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดตน้ทุนทางการเงนิไดเ้ป็นจ านวนมาก 
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ปี 2558 
 วนัที่ 15 มกราคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตใิหอ้อกและเสนอขายตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) อายุ

ไม่เกิน 270 วนั วงเงิน ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 600 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรอืกรณีวงจ ากดั 
ประเภทผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั ซึ่งไดร้บัการ
อนุมตัิแบบแสดงข้อมูล และหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แล้วเมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558 ซึ่งท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงนิไดเ้ป็น
จ านวนมาก 

 วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทัฯภายใน          
วงเงนิไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2558 และที่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท 

 วนัที ่6 มนีาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตเิหน็ชอบอนุมตัโิครงการสะสมหุน้ส าหรบัพนกังานบรษิทัจดทะเบยีน 
EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท าสญัญากับบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมอีาย ุ3 ปี ตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2558 – เมษายน 2561 
ในระหว่างที่โครงการยงัไม่หมดอายุ หากมพีนักงานที่ยงัไม่มคีุณสมบตัิที่สามารถเข้าร่วม ณ ขณะน้ี แต่จะมคีุณสมบตั ิ
ครบก่อนสิน้อายโุครงการ กส็ามารถแสดงเจตจ านงเขา้รว่มไดใ้นทุกวนัที ่1  เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงินน าส่ง
โครงการน้ี ดงัน้ีคอืพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Back Office) ที่เขา้รว่มโครงการในอตัรารอ้ยละ 5 จากฐานเงนิเดอืน 
(Base Salary) และพนกังานหรอืผูบ้รหิาร (สว่นงาน Front Office) ทีเ่ขา้รว่มโครงการในอตัรารอ้ยละ 5 จากฐานเงนิเดอืน 
(Base Salary) และเงนิจูงใจ (Incentive) รวมกนัสูงสุดไม่เกนิ 100,000 บาท (หมายเหตุ :  ฐานเงนิเดอืน (Base Salary) 
โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าต าแหน่ง ค่าน ้ามนั และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อื่นๆที่มลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะ 
สบทบการจา่ยในอตัราเท่ากบัเงนิน าสง่ของพนักงานตลอดโครงการ  

 วนัที่ 29 เมษายน 2558 ออกขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธชินิดระบุชื่อผู้ถอื ไมม่หีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไมม่ผีูแ้ทน
ผูถ้อืหุน้กู้ จ านวน 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 150,000,000 บาท ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อตัราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบรษิทั ลีซ อิท จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่
1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561” 

 วนัที่ 9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธชินิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลกัประกนั ไม่มีสิทธแิปลงสภาพ และไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ จ านวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อตัราดอกเบี้ย 5.30% โดยใชช้ื่อหุน้กูว้่า “หุน้กู้ของบรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้
ที ่2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” 

 วันที่  16 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัวบริการสินเชื่ อเพื่ อเปิด L/C (Letter of Credit) โดยความร่วมมือกับ
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  

ปี 2559 
 วนัที ่1 มถิุนายน 2559 ออกขายหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มผีูแ้ทน

ผูถ้อืหุน้กู้ จ านวน 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 150,000,000 บาท ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบรษิทั ลีซ อิท จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่
1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 

 วนัที่ 15 พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มติให้ออกและเสนอขายตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) 
อายุไม่เกนิ 270 วนั วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกนิ 900 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรอืกรณีวงจ ากดั 
ประเภทผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบบั ซึ่งไดร้บัการ
อนุมตัิแบบแสดงข้อมูล และหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2559 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั 
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 หมายเหตุ : *เนื่องจากในขณะนัน้บรษิทัฯ มคีวามต้องการเงนิทุนเพื่อขยายธุรกจิ แต่เอสวโีอเอไม่มนีโยบายทีจ่ะขยายการลงทนุไปในธุรกจิที่

ไม่ใช่ธุรกิจหลกั (Core Business)  ดงันัน้บรษิัทฯ จงึมคีวามจ าเป็นทีต่้องหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่  โดย ดร.ประสทิธิ ์กาญจนศกัดิช์ยั เป็นเจา้ของธุรกิจ
จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งจ านวน 3 บรษิทั รวมทัง้เป็นนักลงทุนที่มศีกัยภาพในดา้นเงนิทุน และสามารถตดัสนิใจลงทุนกบับรษิทัฯ ได้ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม
กบัความตอ้งการใชเ้งนิของบรษิทัฯ โดยการเขา้มาลงทนุในครัง้น้ี ดร.ประสทิธิจ์ะเขา้มาในฐานะผูถ้อืหุน้โดยมไิดม้สี่วนรว่มในการบรหิารบรษิทัฯ 

 
1.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่กลุ่มลูกคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี

ขอ้จ ากดัในการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ โดยแบ่งบรกิารออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
1. สินเช่ือสัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซ่ิง(Leasing) : ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทาง

การเงนิหรอืสญัญาเช่าทรพัย์ที่มอีายุสญัญาตัง้แต่ 3 ปีขึ้นไป แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีสญัญาเช่ากบัหน่วยงานภาครฐั 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

2. สินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ (HirePurchase) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อในรูปแบบสญัญาเช่าซื้อ ที่มอีายุไม่เกนิ 3 ปี
แก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการทีม่สีญัญาเช่ากบัหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

3. สินเช่ือการรบัโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอร่ิง(Factoring) : ให้บริการสินเชื่อการรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้ง แก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการที่มลีูกหน้ีการคา้เป็นหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่เป็น
หลกั โดยบรษิทัฯ จะรบัซือ้ลูกหน้ีการคา้ประมาณรอ้ยละ 70 - 95 ของมลูคา่ในเอกสาร 

4. สินเช่ือเพ่ือการจดัหาหนังสือค า้ประกนัซอง (Bid Bond) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้า
ประกนัซอง ส าหรบักลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการที่ต้องการเขา้ไปประมูลงานในหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ และในปัจจุบนับรษิทัฯ 
ได้ให้บริการจัดหาหนังสือค ้าประกันซองแบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Bidding) เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐ ในการน าระบบ
อเิลค็ทรอนิคสม์าใชใ้นการประมลูงานเพื่อการจดัซือ้จดัจา้ง Electronics Government Procurement 

5. สินเช่ือเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) : ให้การสนับสนุนเงนิทุนเพื่อใช้ในการ
จดัหาและ/หรอืจดัเตรยีมสินค้า (Pre-Finance) ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบงานให้หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงาน
เอกชนขนาดใหญ่ 

6. บริการจดัหาสินค้า (Trade Finance) : จดัหาสนิคา้ให้แก่กลุ่มลูกคา้ผู้ประกอบการที่ขาดเงนิทุนในการ
จดัหาสนิคา้เพื่อท าการสง่มอบงานต่อใหห้น่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

7. บริการสินเช่ือเพ่ือเปิด L/C (Letter of Credit) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อออกเอกสารเพื่อยนืยนัการช าระ
เงนิในการซือ้ขายที่ผูซ้ือ้ขอใหธ้นาคารเป็นผูช้ าระใหแ้ทน เพื่อแสดงเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิ ผูข้ายสนิคา้ไดร้บัเงนิเมื่อสง่มอบ
สนิคา้ และผูซ้ือ้สนิคา้จะไดร้บัสนิคา้เมื่อจา่ยเงนิคา่สนิคา้ 

โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชื่อแบบครบวงจรซึ่งจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินการไดต้ัง้แต่เริม่ประมูลงาน 
จดัหาสนิคา้ หรอืใหกู้้เงนิเพื่อไปจดัหาสนิคา้ เพื่อใหลู้กคา้สามารถส่งมอบงานใหก้บัคู่สญัญาได ้โดยหลงัจากส่งมอบงานและผ่าน
การตรวจรบัแล้ว ก็จะมบีรกิารสนิเชื่อในรูปแบบของสญัญาเช่าทางการเงนิ สญัญาเช่าซื้อ หรอืสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง
รองรบั 

1.3 โครงสร้างรายได้ 
ประเภทของรายได ้ ปี 2557 ปี 2558 ปี  2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้           
- ตามสญัญาเช่าการเงนิ 27.14 21.19 20.95 10.97 19.84 6.91 
- ตามสญัญาเช่าซื้อ 8.33 6.50 8.86 4.64 13.18 4.59 
- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 24.08 18.80 53.94 28.25 85.95 29.93 
- การใหกู้ย้มืเงนิ 20.41 15.94 35.95 18.83 55.33 19.27 

รวมรายไดด้อกเบีย้ 79.96 62.43 119.69 62.69 174.30 60.70 
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ประเภทของรายได ้ ปี 2557 ปี 2558 ปี  2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ1) 

  
     

- ตามสญัญาเช่าการเงนิ 0.26 0.21 0.30 0.16 0.39 0.14 
- ตามสญัญาเช่าซื้อ 0.18 0.14 0.15 0.08 0.12 0.04 
- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 8.61 6.72 21.03 11.02 43.74 15.23 
- การใหกู้ย้มืเงนิ 14.50 11.33 25.67 13.45 38.21 13.30 

- การค ้าประกนัซอง 3.64 2.84 8.10 4.24 14.54 5.06 

รวมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม
และบรกิาร 

27.19 21.24 55.26 28.95 97.00 33.77 

รายได้อ่ืน  :       
รายไดจ้ากบรกิารจดัหาสนิคา้ 
(Trade Finance) 

6.42 5.01 3.19 1.67 3.07 1.07 

ดอกเบีย้รบัธนาคาร 0.28 0.22 0.05 0.03 0.33 0.11 
รายไดอ้ื่น2) 14.21 11.10 12.72 6.66 12.49 4.35 
รวมรายไดอ้ื่น 20.91 16.33 15.96 8.36 15.89 5.53 

รวมรายได ้ 128.07 100.00 190.91 100.00 287.19 100.00 
หมายเหตุ 1)  รายละเอยีดรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 
  - ตามสญัญาเชา่การเงนิ และสญัญาเชา่ซือ้ หมายถงึ ค่าธรรมเนียมในการเซน็สญัญาและโอนสทิธ ิ
  - การซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง                          หมายถงึ ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงนิและค่าธรรมเนียมบรกิาร 
  - การใหกู้ย้มืเงนิ และการค ้าประกนัซอง    หมายถงึ ค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิาร 
 2)  รายไดอ้ื่น เชน่ รายไดด้อกเบีย้จา่ยช าระล่าชา้ รายไดค้่าขายซากทรพัยส์นิ เป็นตน้ 
 

1.4 เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 
 บรษิทัฯ มเีป้าหมายที่จะเป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่ไม่สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนได้เช่น มขีอ้จ ากดัในเรื่องหลกัทรพัยค์ ้าประกนั หรอืระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี ซึ่งสถาบนัการเงนิไม่สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนได้ แต่ผู้บรหิารและทีมงานมีประสบการณ์ ความ
ช านาญในธุรกิจนัน้ๆ เป็นอย่างด ีและเป็นธุรกิจที่มศีกัยภาพในการเติบโต ท าให้ธุรกิจเหล่าน้ีต้องใช้การสนับสนุนเงนิทุนนอก
ระบบอนัเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวั ดงันัน้ เพื่อตอบสนองแนวทางดงักล่าวบรษิัทฯ จงึมุ่งเน้นพฒันาผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองใหค้รบวงจรธุรกจิ (Total Financial Solution) ส าหรบัผูป้ระกอบการดงักล่าวโดยมเีป้าหมายดงัน้ี 

(1) เป็นผู้ประกอบการหลกั ที่ไม่ใช่สถาบนัการเงินที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ และ
สนิเชื่อสญัญาเช่าซือ้ เพื่อจดัหาอุปกรณ์การเรยีนการสอนดา้นไอทแีก่ภาคการศกึษาของรฐั 

(2) เป็นผูป้ระกอบการหลกั ทีไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เป็นสถาบนัการเงนิ ทีใ่หก้ารสนับสนุนดา้นสนิเชื่อรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง
ทีเ่น้นการรบัซือ้ลูกหน้ีการคา้ภาครฐั  

(3) พฒันาสร้างผลิตภัณฑ์เสริมในหลายๆ รูปแบบ (Tailor made) เพื่อให้ลูกค้าหรือคู่ค้าในผลิตภัณฑ์หลัก        
มทีางเลือกในการใช้บรกิารเพื่อเพิ่มอ านาจการแข่งขนักบัคู่แข่งในการสร้างรายได้และยอดขายที่สูงขึ้น  ได้แก่ สนิเชื่อเพื่อการ
จดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) ซึ่งบรษิทัฯ ได้ท าการพฒันาการให้บริการไปสู่การจดัหาหนังสือค ้าประกันซองแบบ
อเิลค็ทรอนิคส ์(E-Bidding) เพื่อสามารถรองรบัระบบการประมูลงานเพื่อการจดัซื้อจดัจา้งอเิลค็ทรอนิคสข์องภาครฐั (Electronics 
Government Procurement)  สินเชื่อเพื่ อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสินค้า      (Trade 
Finance) สนิเชื่อเตมิทุนหมุนเวยีนคูค่า้เพื่อยกระดบั Supply Chain ของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  และบรกิารออกหนังสอื 
Letter of Credit 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์

2.1   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ขอ้จ ากดัในการขอสนิเชื่อสถาบนัการเงนิ โดยแบ่งสนิเชื่อออกเป็น 7 ประเภทสนิเชื่อ ดงัน้ี 

2.1.1 ธรุกิจการให้สินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินหรือลีสซ่ิง (Leasing) 
 กรณีโอนสิทธเิรยีกร้อง - ด าเนินการโอนสิทธเิรยีกร้องในการรบัช าระค่าเช่าจากลูกหน้ีของลูกค้ามาที่

บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯจะมหีนังสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัช าระค่าเช่าไปที่ลูกหน้ีของลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ 
รฐัวิสาหกิจ หรอืเอกชนขนาดใหญ่โดยด าเนินการโอนสิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งบริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายขายและ
การตลาดน าเอกสารโอนสทิธไิปให้ลูกหน้ีลงนามรบัทราบ  ถึงแม้ลูกหน้ีของลูกค้าจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าให้แก่บรษิทัฯ โดยตรง 
อยา่งไรกต็าม ณ วนัท าสญัญา ลูกคา้จะตอ้งมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ตามงวดทีต่อ้งช าระ หากลูกหน้ีของลูกคา้ไม่
ช าระค่าเช่าตามเวลาที่ก าหนด บรษิัทฯ จะน าเช็คที่ลูกค้ามอบไวใ้ห้ช าระค่าเช่าให้แก่บรษิทัฯแทน และภายหลงัหากลูกหน้ีของ
ลูกคา้ไดม้กีารจา่ยช าระเงนิเขา้มาบรษิทัฯ จะคนืเงนิจากการรบัโอนสทิธิด์งักล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ทนัท ี

 กรณีไม่โอนสทิธเิรยีกรอ้ง - รบัช าระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกีารโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบั
ช าระคา่เช่าจากลูกหน้ีของลูกคา้โดยลูกคา้จะท าการมอบเชค็ลงวนัที่ล่วงหน้าไวใ้ห ้ณ วนัท าสญัญา ซึง่เชค็จะต้องลงวนัที่ล่วงหน้า
ตามวนัครบก าหนดช าระในสญัญา 
 

2.1.2 ธรุกิจการให้สินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) 
บรษิทัฯ ให้บรกิารสนิเชื่อสญัญาเช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อทรพัยส์นิประเภทคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร ์

อุปกรณ์ไอท ีเครื่องใชไ้ฟฟ้า รวมไปถงึอุปกรณ์การเรยีนการสอนต่างๆ ที่มสีญัญาเช่ากบัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 
หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบรษิทัฯ จะซื้อทรพัยส์นิจากลูกคา้ แลว้น ามาใหลู้กคา้เช่าต่อ  (ในบางกรณีอาจท าการจดัหา
ทรพัยส์นิจากผูจ้ าหน่าย (Supplier) ตามความตอ้งการของลูกคา้ แลว้น ามาใหลู้กคา้เช่าต่อ) โดยกรรมสทิธิข์องทรพัยส์นิใหเ้ช่าซื้อ
จะเป็นของบรษิทัฯ และเมื่อช าระเงนิค่างวดครบก าหนดสญัญาเช่าซื้อแล้ว ลูกคา้หรอืผู้เช่าซื้อจะไดก้รรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์นัน้ๆ 
โดยบรษิทัฯ จะใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ในอตัรารอ้ยละ 70 - 100 ของมูลค่าสนิคา้และคดิดอกเบี้ยในอตัราคงที่ สญัญาเช่าซื้อที่บรษิทัฯ 
ใหบ้รกิารกบัลูกค้าจะมอีายุไม่เกนิ 3 ปี รูปแบบในการท าสญัญาเช่าซื้อจะเป็นในลกัษณะเดยีวกบัการท าสญัญาเช่าทางการเงนิ
ดงัน้ี 

 กรณีโอนสทิธเิรยีกรอ้ง – ให้ลูกค้าโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัช าระค่าเช่าจากลูกหน้ีของลูกค้ามาที่บรษิทัฯ 
โดยบรษิทัฯ จะแจง้การโอนสทิธิเรยีกรอ้งในการรบัช าระค่าเช่าโดยตรงไปที่ลูกหน้ีของลูกคา้ที่เป็นส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หรอื
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่และ ณ วนัท าสญัญา ลูกคา้จะตอ้งมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ตามงวดทีต่อ้งช าระ 

 กรณีไมโ่อนสทิธเิรยีกรอ้ง - รบัช าระค่าเช่าจากลูกคา้โดยตรง โดยไม่มกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัช าระค่า
เช่าจากลูกหน้ีของลูกคา้ โดยลูกคา้จะท าการมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้ห ้ณ วนัท าสญัญา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลูกค้า 

3. แจง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งแกลู่กหนี้ 
(กรณมีกีารโอนสทิธ)ิ 

1. แจง้การขอท าสญัญา 

2. ท าเอกสารสญัญาเชา่ใหลู้กคา้ลงนาม
และบรษิทัฯใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้โดย
ปกตใินอตัรารอ้ยละ 70-100 ของ

มลูคา่สนิคา้ 

ลูกหน้ีของลูกค้า 

กรณีโอนสิทธิ 
ลูกหนี้ช าระค่าเชา่แก่บรษิทัฯ 

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ 
ลูกหนี้จะช าระคา่เชา่แกลู่กคา้โดยตรง 

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ 
บรษิทัฯ จะน าเชค็ทีลู่กคา้ท าไว ้
ณ วนัท าสญัญาเชา้บญัชบีรษิทัฯ 
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ขัน้ตอนการให้สินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินและสินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ 

1. ลูกคา้แจง้ความประสงคท์ าสญัญาเช่าทางการเงนิ/เช่าซื้อ บรษิทัฯ จะท าการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้จากเอกสาร
ประกอบการพจิารณา เช่น หนังสอืรบัรองบรษิทัจดทะเบยีน รายการเคลื่อนไหวทางบญัชีกบัสถาบนัการเงนิ (Bank Statement)  
งบการเงนิ และสญัญาเช่าระหวา่งลูกคา้กบัลูกหน้ีของลูกคา้ เป็นตน้ และท าเอกสารน าเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 

2. เมื่อผูบ้รหิารอนุมตัิการให้สนิเชื่อ บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมสญัญาและชุดเอกสารน าไปให้ลูกค้าลงนามและรบัเชค็จาก
ลูกคา้ ณ วนัทีเ่ซน็สญัญา  

3. กรณีมกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิบรษิทัฯ จะมหีนังสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิแจง้ไป
ยงัลูกหน้ีและใหลู้กหน้ีลงนามรบัทราบในหนงัสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิดงักล่าว 

4. ณ วนัครบก าหนดช าระค่างวด 
 กรณีมีการโอนสิทธิ – ลูกหน้ีจะช าระคา่เช่ามายงับรษิทัฯ โดยตรงตามเงื่อนไขของการโอนสทิธโิดยปกติ

เงนิคา่เช่าทีลู่กหน้ีต้องจ่ายจะมมีลูคา่สงูกวา่เงนิคา่งวดที่ลูกคา้จะต้องช าระคนืใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิส่วนต่าง
ใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัจากทีไ่ดห้กัช าระคา่งวดที่ตอ้งจ่ายคนืบรษิทัฯ แล้ว (หากลูกหน้ีไม่ช าระคา่งวดตามเวลาที่ก าหนด บรษิทัฯ จะ
น าเชค็ช าระหน้ีที่ไดร้บั ณ วนัท าสญัญาเขา้เรยีกเกบ็แทน และหากลูกหน้ีได้ช าระเงนิเขา้มาภายหลงั บรษิทัฯ จะคนืเงนิดงักล่าว
ใหก้บัลูกคา้ทนัท)ี 

 กรณีไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง – ลูกหน้ีจะช าระค่าเช่าแก่ลูกคา้โดยตรง ในขณะที่บรษิทัฯ จะน าเช็ค
ช าระหน้ีของลูกคา้เขา้เรยีกเกบ็ตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

5. เมื่อครบก าหนดตามที่ระบุในสญัญา ลูกคา้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิจะต้องรบัซือ้ทรพัยส์นิตามมูลค่าซากที่ตกลง
ไว ้ณ วนัท าสญัญา สว่นลูกคา้ตามสญัญาเช่าซือ้จะไดร้บักรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นินัน้ 

ในกรณีที่ลูกคา้ส่งมอบสนิค้าใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนเรยีบร้อยแล้ว และ
ลูกคา้รายดงักล่าวตอ้งการท าสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืสญัญาเช่าซื้อกบับรษิทัฯ ลูกคา้จะตอ้งท าการขายสนิคา้เพื่อใหก้รรมสทิธิ ์
ตกเป็นของบรษิทัฯ ก่อน แล้วบรษิทัฯ จึงจะสามารถด าเนินการท าการใหเ้ช่าหรอืเช่าซื้อตามแบบของสญัญาเช่าทางการเงนิหรอื
สญัญาเช่าซือ้กลบัอกีครัง้ 

 
ความแตกต่างระหว่างสินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินและสินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ 

ลกัษณะ สญัญาเช่าทางการเงิน สินเช่ือเช่าซ้ือ 
วตัถุประสงคใ์นการเช่า ใชท้รพัยส์นิระยะยาวตลอด หรอื 

เกอืบหมดอายกุารใชง้าน 
เพื่อเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ 

กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ เป็นของผูใ้หเ้ช่าจนสิน้สดุสญัญา  
เมื่อสิน้สดุสญัญาผูเ้ช่าใชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิ 

เป็นของผูใ้หเ้ช่าซือ้จนกระทัง่ผูเ้ช่าซือ้ 
ไดช้ าระคา่งวดและปฏบิตัติามเงื่อนไขครบถว้น 
กรรมสทิธิจ์งึตกเป็นของผูเ้ช่าซือ้ 

ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ 3 ปีขึน้ไป ไมเ่กนิ 3 ปี 
 
2.1.3 ธรุกิจการให้สินเช่ือการรบัโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอร่ิง (Factoring) 

  บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง โดยเป็นการใหบ้รกิารสนิเชื่อระยะสัน้ เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ในธุรกจิส าหรบัผูป้ระกอบการ โดยบรษิทัฯ จะรบัซื้อลูกหน้ีการคา้ โดยไม่ต้องใช้หลกัทรพัยค์ ้าประกนั แต่จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน
หน้ีการค้าของลูกค้าใหก้บับรษิทัฯ เป็นหลกัประกนั โดยเป็นการรบัโอนสทิธแิบบไล่เบี้ย (With Recourse) คอืบรษิทัฯ มสีทิธไิล่
เบี้ยจากลูกคา้ได ้กรณีที่เกดิหน้ีสูญหรอืลูกหน้ีไม่ช าระเงนิตามก าหนดเวลา โดยบรษิทัฯ จะเน้นใหบ้รกิารกบัผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ต้องการเงนิสดไปใช้หมุนเวยีนในกจิการและเป็นธุรกจิที่มกีารซื้อขายสนิคา้และบรกิารที่ไม่มคีวามซบัซ้อน
ในตวัเน้ือหาของหน้ีการคา้ เช่น เป็นการซื้อมาขายไปในสนิค้าทัว่ๆ ไป หรอืเป็นการให้บรกิารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ไอท ีอุปกรณ์
ส านกังานทัว่ๆ ไป โดยบรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งการรบัซือ้หน้ีการคา้ทีม่เีงื่อนไขการส่งมอบ หรอืสนิคา้และบรกิารที่มคีวามซบัซ้อนที่
อาจจะเกดิขอ้โตเ้ถยีงในความสมบูรณ์ของหน้ีการคา้ เช่น หน้ีการคา้ทีเ่กดิจากการพฒันาระบบงานไอท ีหรอืหน้ีการคา้ในภาคการ
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2.  บรษิทัฯ แจง้การโอนสทิธ ิ
การรบัเงนิมาทีลู่กหนี้ 

4.  ลูกหนี้ช าระเงนิแก่บรษิทัฯ โดยส่วนต่าง 
หลงัจากหกัค่าธรรมเนียมต่างๆ แลว้ 
จะคนืใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้หมด 

ก่อสรา้ง เป็นต้น โดยบรษิทัฯ จะเน้นการรบัซื้อลูกหน้ีการคา้ที่เป็นหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิเป็นหลกัรวมถงึลูกหน้ีการคา้
ทีเ่ป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่บรษิทัฯ จะรบัซื้อลูกหน้ีการคา้ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนั โดยบรษิทัฯ จะรบัซื้อลูกหน้ีการคา้
ประมาณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร และเมื่อครบก าหนดช าระเงิน บรษิัทฯ จะด าเนินการเรยีกเก็บเงนิจากลูกหน้ี
โดยตรง และเมื่อหกัดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะคนืเงนิสว่นต่างใหก้บัลูกคา้ 
  ทัง้น้ี อตัราดอกเบี้ย สดัส่วนการรบัซื้อหน้ี จะขึ้นอยู่กบัขนาดของกิจการ ฐานะการเงนิของลูกค้า รวมถึงคุณภาพ
ของลูกหน้ีการคา้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการให้สินเช่ือการรบัโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) 
1. ลูกคา้ขออนุมตัวิงเงนิกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบประวตัลิูกคา้จากเอกสารส าคญั เช่น หนังสอื

รบัรองบรษิทัจดทะเบยีน Bank Statement และงบการเงนิ เป็นต้น รวมทัง้ตรวจสอบประวตัลิูกหน้ี และเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 
ภายหลงัเมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิลงนามในสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ ลูกคา้จะน าบญัชลีูกหน้ีมาเสนอขายต่อบรษิทัฯ  

2. เมื่อผูบ้รหิารไดพ้จิารณาอนุมตัใิหร้บัซือ้บญัชลีูกหน้ีดงักล่าวแลว้บรษิทัฯ และลูกคา้จะท าการแจง้บอกกล่าวการโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในการช าระเงนิไปยงัลูกหน้ี(บรษิทัฯ อาจแจ้งการโอนสทิธทิางไปรษณีย ์หรอืให้ฝ่ายขายน าเอกสารไปใหลู้กหน้ีลง
นามรบัทราบการโอนสทิธ ิขึน้อยู่กบัมูลค่าซื้อขายบญัชลีูกหน้ี) ในกรณีที่ไมส่ามารถโอนสทิธกิารรบัเงนิได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัของ
ลูกหน้ีบางราย  บริษทัฯ จะให้ลูกค้ามอบอ านาจการเก็บเงนิให้แก่บริษทัฯ หรอืใช้บญัชีควบคุมการรบัเงิน (Escrow Account) 
เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคมุการจา่ยช าระเงนิของลูกหน้ีได ้

3. เมื่อบริษัทฯ รบัซื้อลูกหน้ีการค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามยอดที่รบัซื้อ (หลังหักดอกเบี้ยและ
คา่ธรรมเนียมต่างๆ) 

4. เมื่อถงึวนัครบก าหนดช าระเงนิ บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัเกบ็หน้ีกบัลูกหน้ี จากนัน้บรษิทัฯ จะจ่าย เงนิส่วนที่เหลือ
ใหก้บัลูกคา้หลงัจากหกัภาระหน้ีคงคา้งหรอืคา่ใช้จา่ยต่างๆ แลว้ 

  
 ธรุกิจการให้บริการเสริมอ่ืนๆ 
 บริษัทฯ  มีบริการเสริมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการของบริษัทฯ ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการ

สนับสนุนสนิเชื่อล่วงหน้า (Pre Finance) โดยลูกค้าที่บรษิทัฯ จะให้บรกิารเสรมิส่วนใหญ่จะต้องเป็นลูกค้าเดมิของบรษิทัฯ ที่มี
ประวตักิารช าระเงนิทีด่ ีเน่ืองจากความเสีย่งในการใหบ้รกิารเสรมิคอ่นขา้งสงู ไดแ้ก่ 

 
2.1.4 การให้สินเช่ือเพ่ือการจดัหาหนังสือค า้ประกนัซอง (Bid Bond) 
บรษิทัฯ เริม่ด าเนินธุรกจิการใหส้นิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) ในปี 2553 โดยเป็นการให้

สนิเชื่อเพื่อการสนับสนุนการออกหนังสอืค ้าประกนัธนาคารหรอืหลกัประกนัซองให้แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการที่มคีวามประสงค์เข้า
ร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ จะเป็นการให้สนิเชื่อตามมูลค่าหลกัประกนัซอง ลูกค้าจะต้องน า
หนังสอืค ้าประกนัธนาคารหรอืหลกัประกนัซองคนืให้แก่บรษิทัฯ ตามวนัเวลาที่ก าหนด โดยบรษิทัฯ จะได้รบัค่าตอบแทนการ

3. บรษิทัฯ รบัซือ้ลูกหนี้ ประมาณ 
รอ้ยละ 70-95 ของมลูค่าในสญัญา 

1.  ลูกคา้ขออนุมตัวิงเงนิ และ 
น าบัญชลีูกหนี้แต่ละรายมาเสนอ
ขาย 
 

ลูกค้า ลูกหน้ีของลูกค้า 
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ให้บรกิารในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดยบรษิทัฯ ใช้วงเงนิที่มกีบัธนาคารในการปล่อยสนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนั
ซอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการจดัหาหนังสือค า้ประกนัซอง (Bid Bond) 
1. ลูกคา้แจง้ความประสงค์ขออนุมตัิวงเงนิส าหรบัการออกหลกัประกนัซอง บรษิทัฯ จะท าการตรวจสอบประวตัขิอง

ลูกคา้จากเอกสารประกอบการพจิารณา เช่น ขอ้ก าหนดของผูว้่าจา้ง (Term of Reference) ของหน่วยงานที่ลูกคา้จะเขา้ประมูล
งบการเงนิและBank Statement เป็นตน้ และเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 

2. เมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะท าเรื่องขอเพิม่Approve list ต่อธนาคารทีบ่รษิทัฯ มวีงเงนิ 
3. เมื่อธนาคารอนุมตัเิพิม่ Approve list บรษิทัฯ จะด าเนินการ เพื่อใหธ้นาคารออกหนงัสอืค ้าประกนัซองให้ 
4. ลูกคา้ช าระคา่ธรรมเนียมและบรษิทัฯ สง่มอบหลกัประกนัซองให้แก่ลูกคา้เมื่อไดร้บัช าระค่าธรรมเนียมครบถว้น เมื่อ

ครบก าหนด ลูกค้าจะน าหลกัประกนัซองมาคนืแก่บรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะน าหลกัประกนัซองคนืแก่ธนาคาร หากลูกค้าไม่คืน
หลกัประกนัซองแก่บรษิทัฯ ภายในเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งช าระคา่ปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ 

 
2.1.5 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance) 

 บรษิทัฯ ให้บรกิารสนิเชื่อแก่ลูกคา้ที่ต้องการเงนิทุนในการจดัหาสนิค้าเพื่อท าการส่งมอบให้กบัหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยลูกค้าจะต้องมสีญัญาในการส่งมอบสนิค้าและบรกิารระหว่างลูกค้า
และลูกหน้ีการคา้ใหบ้รษิทัฯ เพื่อประกอบการพจิารณาเน่ืองจากการใหบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อใหลู้กคา้สามารถ
จดัหาสนิคา้มาสง่มอบได ้ ถอืวา่มคีวามเสีย่งสูงจงึท าใหลู้กคา้เกอืบทัง้หมดในสว่นของสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการจะเป็นลูกคา้
ที่มกีารตดิต่อธุรกิจกบับรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมปีระวตัิการช าระเงนิที่ด ีเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว รวมทัง้จะต้องโอนสทิธิ
เรยีกร้องในการช าระเงนิของลูกหน้ีให้กบับรษิทัฯ เมื่อลูกค้าได้ท าการส่งมอบสนิค้าให้แก่ลูกหน้ีและได้ใบตรวจรบัมอบงานแล้ว
ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาขอสินเชื่อการรบัโอนสิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพื่อน าเงินที่ได้จากสินเชื่อดงักล่าวมาช าระคืนเงินกู้      
อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีลู่กหน้ีของลูกคา้ตรวจรบัมอบงานล่าช้าท าใหลู้กคา้ไมส่ามารถน าใบตรวจรบัมอบงานมาเปลี่ยนเป็นสนิเชื่อ
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งเพื่อน าเงนิมาช าระคนืบรษิทัฯ ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนดจะตอ้งช าระดอกเบีย้และคา่ปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ท าเรื่องขอเพิม่ Approve list 

1. ลูกคา้ขออนุมตัวิงเงนิ 

4.  ลูกคา้ช าระค่าธรรมเนียม และ 
บรษิทัฯส่งมอบหลกัประกนัซอง 

3.  ธนาคารเพิม่ Approve list  
อนุมตักิารออกหลกัประกนัซอง 

ลูกค้า ธนาคาร 

3. ลูกคา้ส่งเอกสาร และเชค็ลงวนัที่ 
ล่วงหน้าใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัฯ  
ใหเ้งนิกูก้บัทางลูกคา้ 

4.  ลูกคา้ส่งมอบงาน และรบัเอกสาร 
ตรวจรบัมอบงานจากลูกหนี้ 

2.  แจง้การโอนสทิธ ิ
การรบัเงนิมาทีลู่กหนี้  

1. ลูกคา้ขออนุมตัวิงเงนิ 5.  ลกูคา้น าใบตรวจรบัมอบงาน 
เพื่อเปลีย่นเงื่อนไขเป็นสนิเชื่อการรบั 
โอนสทิธเิรยีกรอ้งเพื่อช าระหนี้ 

ลูกค้า ลูกหน้ีของลูกค้า 
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4. ส่งมอบสนิคา้ใหลู้กหนี้โดยตรงตาม 
วนัและเวลาทีก่ าหนด โดยบรษิทัฯ  
ลูกคา้และลูกหนี้ของลูกคา้จะท าการ 
ตรวจรบัสนิคา้พรอ้มกนั 

ขัน้ตอนการให้บริการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
1. ลูกค้าแจ้งขอรบับรกิารสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการด้วยการขออนุมตัิวงเงนิกบับรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะท าการ

พจิารณาการให้สนิเชื่อจากศกัยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้าประกอบกบัพจิารณาสญัญาการรบังานและ
การส่งมอบสนิค้าระหว่างลูกค้าและลูกหน้ีเพื่อเป็นการยนืยนัว่าจะมกีารส่งมอบสนิค้าดงักล่าวตามวนัและเวลาที่ก าหนดได้จรงิ 
โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบประวตัิลูกค้าจากเอกสารส าคญั เช่น หนังสอืรบัรองบริษทัจดทะเบียน Bank Statement    
งบการเงนิ สญัญาระหว่างลูกคา้และลูกหน้ี เป็นต้น และน าเสนอใหผู้้บรหิารพจิารณาอนุมตัิ โดยลูกค้าที่จะรบับรกิารสนิเชื่อเพื่อ
สนบัสนุนโครงการจะตอ้งเป็นลูกคา้เก่าทีม่ปีระวตักิารตดิต่อดแีละมศีกัยภาพในการด าเนินการและสง่มอบงานได้ 

2. เมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะด าเนินการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากสญัญาดงักล่าว โดยจะมเีอกสารบอก
กล่าวการโอนสทิธไิปยงัลูกหน้ีและใหลู้กหน้ีลงนามรบัทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสทิธ ิ

3. บรษิทัฯ จะท าสญัญาเงนิกูแ้ละชุดเอกสารน าไปใหลู้กคา้ลงนามและรบัเชค็สัง่จา่ยลงวนัที่ล่วงหน้า 
4. ลูกคา้ท าการสง่มอบงานใหแ้ก่ลูกหน้ี และเมื่อลูกหน้ีตรวจรบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้จะออกเอกสารใบตรวจรบัมอบงาน

เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการรบัเงนิตามสญัญา 
5. ลูกค้าน าใบตรวจรบัมอบงานมาเพื่อขอสินเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกร้องกบับรษิทัฯ และน าเงนิที่ได้รบัจากการที่

บรษิทัฯ รบัซือ้หน้ีทางการคา้ทีม่ใีบตรวจรบัมอบงานดงักล่าวมาท าการช าระหน้ีสนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ 
 
2.1.6 ธรุกิจให้บริการจดัหาสินค้า (Trade Finance) 
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัหาสินคา้เพื่อขายใหแ้ก่ผู้ประกอบการที่ขาดเงนิทุนในการจดัหาสนิค้าเพื่อท าการส่งมอบต่อ

ใหก้บัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่โดยบรษิทัฯ จะเขา้ไปด าเนินการจดัหาสนิคา้ตาม
ความต้องการของลูกค้าจากผู้จ าหน่ายสนิค้า (Supplier) และน าไปขายต่อให้แก่ลูกค้าด้วยการคิดส่วนต่างจากราคาต้นทุนกบั
ราคาขาย  เมื่อจดัหาสนิค้าตามความต้องการของลูกคา้เรียบรอ้ยแล้ว บรษิทัฯ จะมอบหมายให ้Supplier ส่งมอบสนิค้าดงักล่าว
ไปยงัลูกหน้ีโดยตรงตามวนัและเวลาที่ก าหนดไว ้ซึ่งบรษิทัฯ จะเป็นผู้ไปตรวจเชค็สนิคา้พรอ้มกบัลูกค้าและลูกหน้ี ณ สถานที่ที่
จดัส่ง เน่ืองจากการใหบ้รกิารจดัหาสนิคา้เพื่อใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้มาส่งมอบไดถ้อืวา่มคีวามเสีย่งสงู จงึท าใหลู้กคา้เกอืบ
ทัง้หมดจะเป็นลูกค้าที่มกีารติดต่อธุรกิจกบับรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมปีระวตัิการช าระเงนิที่ด ีเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว  
รวมทัง้จะต้องโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการช าระเงนิของลูกหน้ีใหก้บับรษิทัฯ หรอืท าหนังสอืมอบอ านาจให้บรษิทัฯ เป็นผู้รบัเงนิจาก
ลูกหน้ีโดยตรง ซึง่โดยส่วนใหญ่หลงัจากบรษิทัฯ จดัหาสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แล้ว และลูกคา้ไดท้ าการสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกหน้ีและได้
ใบตรวจรบัมอบงานแลว้ลูกคา้จะมาขอสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าทางการเงนิ หรอืสญัญาเช่าซื้อ
กบับรษิทัฯ เพื่อน าเงนิที่ได้จากสนิเชื่อดงักล่าวมาช าระคนืค่าสนิค้า  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหน้ีของลูกค้าตรวจรบัมอบงาน
ล่าช้าท าให้ลูกค้าไม่สามารถน าใบตรวจรบัมอบงานมาเปลี่ยนเป็นสนิเชื่ออื่นๆ เพื่อน าเงนิมาช าระคนืบรษิทัฯ ได้ภายในเวลาที่
ก าหนดจะตอ้งช าระดอกเบีย้และคา่ปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ลูกคา้รบัเอกสาร 
ตรวจรบัมอบงานจากลูกหนี้ 

2.แจ้งการโอนสิทธิการ
รบัเงนิมาทีลู่กหนี้  

 

1. ลูกคา้ขออนุมตัวิงเงนิ 

 

3. จดัหาสนิคา้ตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

6. ลูกคา้น าใบตรวจรบัมอบงานเพื่อ 
เปลีย่นเงื่อนไขเป็นสนิเชื่อการรบัโอน 
สทิธเิรยีกรอ้งสญัญาเชา่ทางการเงนิ  
หรอืสญัญาเชา่ซือ้เพื่อช าระค่าสนิคา้ 

ลูกค้า ผูจ้  าหน่ายสินค้า 

ลูกหน้ีของลูกค้า 
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ขัน้ตอนการให้บริการการจดัหาสินค้า 
1. ลูกคา้แจง้ขอรบับรกิารการจดัหาสนิคา้ ดว้ยการขออนุมตัวิงเงนิเครดติกบับรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะท าการพจิารณา

จากศกัยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกคา้ ประกอบกบัพจิารณาสญัญาการรบังานและการส่งมอบสนิคา้ระหวา่ง
ลูกคา้และลูกหน้ีเพื่อเป็นการยนืยนัว่าจะมกีารส่งมอบสนิคา้ดงักล่าวตามวนัและเวลาที่ก าหนดไดจ้รงิ โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการ
ตรวจสอบประวตัิลูกค้าจากเอกสารส าคญั เช่น หนังสอืรบัรองบรษิทัจดทะเบียน Bank Statement และงบการเงนิ เป็นต้น และ
น าเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณาโดยลูกคา้ที่จะรบับรกิารสนิเชื่อจดัหาสนิคา้ ส่วนใหญ่จะตอ้งเป็นลูกคา้เก่าที่มปีระวตักิารตดิต่อดแีละ
มศีกัยภาพในการด าเนินการและสง่มอบงานได ้

2. เมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะด าเนินการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากสญัญาดงักล่าว โดยจะมเีอกสารบอก
กล่าวการโอนสทิธไิปยงัลูกหน้ีและใหลู้กหน้ีลงนามรบัทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสทิธ ิ

3. บรษิทัฯ จดัหาสนิค้าจากผู้ขายสนิค้า (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ประเภทและ
ลกัษณะของสนิคา้จะถูกระบุอยูใ่นสญัญาระหวา่งลูกคา้และลูกหน้ีเรยีบรอ้ยแล้ว 

4. Supplier ท าการสง่มอบสนิคา้ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดไปใหแ้ก่ลูกหน้ีการคา้ของลูกคา้โดยตรง โดยบรษิทัฯ ลูกคา้
และลูกหน้ีของลูกคา้จะท าการตรวจรบัสนิคา้พรอ้มกนั 

5. เมื่อลูกหน้ีตรวจรบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแล้วจะออกเอกสารใบตรวจรบัมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการ
รบัเงนิตามสญัญา 

6. ลูกคา้น าใบตรวจรบัมอบงานมาเพื่อขอสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ หรอืสญัญา
เช่าซื้อกบับรษิทัฯ และน าเงนิที่ไดจ้ากการที่บรษิทัฯ รบัซื้อหน้ีทางการคา้ทีม่ใีบตรวจรบัมอบงาน หรอืการไดร้บัสนิเชื่อสญัญาเช่า
ทางการเงนิ หรอืสญัญาเช่าซือ้จากบรษิทัฯ แลว้แต่กรณีมาท าการช าระหน้ีคา่สนิคา้ 

 
2.1.7 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือเติมทุนหมนุเวียนคู่ค้า (Supplier Finance) 

ให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อยกระดบั Supply Chain ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยให้สนิเชื่อเติมทุนหมุนเวยีนแก่ Supplier 
ของบรษิทัที่เขา้ร่วมโครงการ ให้สามารถน าบิลมาเบิกเงนิสดกบัทางบรษิทัฯ ได้ทนัที โดยไม่ต้องรอให้ครบเครดติเทอม ท าให ้
Supplier มทีุนหมุนเวยีน เพิม่ก าลงัการผลติ หรอืส่งงานไดตรงเวลามากขึน้ และยงัท าใหบ้รษิทัสามารถขยายระยะเวลาการช าระ
เงนิ (Credit Term) แก่ Supplier อยา่งไรก้งัวล 
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ขัน้ตอนการให้บริการสินเช่ือเติมทุนหมนุเวียนคู่ค้า 
1. บรษิทัทีเ่ขา้ร่วมโครงการสง่ PO สัง่ซือ้สนิคา้ 
2. Supplier สง่สนิคา้ใหก้บับรษิทั 
3. Supplier สง่เอกสารวางบลิ (Invoice) ใหก้บับรษิทั  
4.   Supplier น าบลิมาเบกิเงนิกบั LIT 
5.   LIT ใหช้ าระเงนิคา่สนิคา้ล่วงหน้าให ้Supplier เตม็จ านวนโดยหกัคา่ธรรมเนียม 
6.   เมื่อครบก าหนด บรษิทัทีร่ว่มโครงการจะจา่ยเงนิค่าสนิคา้ให ้LIT 

 
2.1.8 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือเปิด L/C (Letter of Credit) 

ให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อออกเอกสารเพื่อยนืยนัการช าระเงนิในการซื้อขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ช า ระให้แทน เพื่อ
แสดงเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิ ผูข้ายสนิคา้ไดร้บัเงนิเมื่อสง่มอบสนิคา้ และผูซ้ือ้สนิคา้จะไดร้บัสนิคา้เมื่อจา่ยเงนิคา่สนิคา้ 
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กระบวนการพิจารณาสินเช่ือ  บรษิทัฯ มกีระบวนการพจิารณาสนิเชื่อดงัน้ี  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โดยแนวทางในการพจิารณาสนิเชื่อของบรษิทัฯ เป็นดงัน้ี 

1) การพจิารณาเบื้องตน้ เจา้หน้าที่ฝ่ายขายเป็นผูต้ดิต่อรวบรวมขอ้มูล รวบรวมเอกสารของลูกคา้น าเขา้ที่ประชุม
เพื่อรว่มหาแนวทางหรอืความเป็นไปไดใ้นการใหส้นิเชื่อ ซึง่ในทีป่ระชุมจะประกอบไปดว้ย 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูจ้ดัการทัว่ไป   
- ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกเครดติ 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกการขายและการตลาด   

  ในการประชุมน้ีจะยงัไม่พจิารณาเพื่ออนุมตัสินิเชื่อ แต่เป็นการประชุมเพื่อให้แนวทาง ตลอดจนขอ้จ ากดัต่างๆ และ
ความเป็นไปไดท้ีลู่กคา้จะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อ ซึ่งในขัน้ตอนน้ีฝ่ายขายของบรษิทัฯจะตดิต่อแจง้ใหลู้กคา้ทราบผลการ
พจิารณาเบื้องต้น เพื่อท าความเข้าใจกบัลูกค้าให้ทราบถึงแนวทาง ตลอดจนข้อจ ากดัต่างๆ และความเป็นไปได้ หากมีความ
จ าเป็นที่ต้องมีปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ลูกค้าจะได้ทราบก่อนที่จะให้ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไปโดยจะพิจารณาถึงประเด็น
หลกัๆ 5 ขอ้ คอื 

1. ลูกหน้ีของลูกคา้จะตอ้งเป็นภาคราชการหรอืภาคเอกชนขนาดใหญ่ 
2. สามารถโอนสทิธกิารรบัเงนิได้ หากไม่ได้ สามารถที่จะมอบอ านาจการรบัช าระเงนิหรอืใช้บญัชีควบคุม

เพื่อทีจ่ะควบคมุการช าระเงนิได ้
3. ลูกคา้เป็นผูป้ระกอบการทีท่ าธรุกจิอยูใ่นอุตสาหกรรมนัน้ๆ 

เจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 

น าเสนอขอ้มลูเขา้ทีป่ระชุมฝ่าย
บรหิารของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณา

เบือ้งตน้ 

กรณีทีต่อ้งขอเอกสาร 
หรอืขอ้มลูอื่นเพิม่เตมิ 

กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
และเอกสารครบถว้น 

ฝ่ายควบคมุสนิเชื่อตรวจสอบเอกสารและขอ้มลูต่างๆ พรอ้มจดัท าใบค าขอเสนออนุมตัวิงเงนิ
เพื่อเสนอต่อผูม้อี านาจอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อแต่ละประเภท 

แจง้ผลการอนุมตัวิงเงนิ
ด าเนินการเรื่องสญัญา 

เบกิจา่ยเงนิตามเงื่อนไข 
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4. ผลิตภณัฑ์ที่ลูกค้าจะส่งมอบให้แก่ลูกหน้ีไม่มีความซบัซ้อน และไม่มีเงื่อนไขในการส่งมอบที่ไม่สามารถ
ควบคมุได ้

5. หากเกดิปัญหาทีลู่กหน้ีไมส่ามารถช าระหน้ีได ้ ลูกคา้มคีวามสามารถทีจ่ะช าระคนืบรษิทัฯ ได ้ 
  เมื่อผ่านการอนุมตัิในที่ประชุมแล้ว จงึจะเข้าสู่ข ัน้ตอนการขออนุมตัสินิเชื่อ (Credit Approval) เพื่อท าการอนุมตัิใน
ขัน้ตอนต่อๆ ไป  

2) การตรวจสอบขอ้มูลและการวเิคราะหส์นิเชื่อ เจา้หน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้จากกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า ข้อมูลทางการเงนิจาก บรษิทั บิสซิเนสออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) งบการเงนิของลูกค้าการเดินบญัชีกบัธนาคาร
รวมทัง้ตรวจสอบขอ้มลูของลูกหน้ีการคา้ พรอ้มทัง้จดัท าใบค าขออนุมตัสินิเชื่อ (Credit Approval) โดยใช้ “นโยบายการใหส้นิเชื่อ
แต่ละประเภท”  มาเป็นแนวทางในการขออนุมตัิสินเชื่อแต่ละประเภท  เพื่อน าเสนอขออนุมตัิสินเชื่อต่อผู้มีอ านาจอนุมตัิต่อไป  โดย
บรษิทัฯ จะมกีารอนุมตัสินิเชื่อแต่ละผลติภณัฑแ์ยกจากกนัตามนโยบายของแต่ละผลติภณัฑ ์

 
 การอนุมติัสินเช่ือ   

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดอ านาจในการอนุมตัิสนิเชื่อ โดยใช้กบัสนิเชื่อทุกประเภทที่ให้บรกิาร ได้แก่ สนิเชื่อ การรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ  สนิเชื่อสญัญาเช่าซื้อ สนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ บรกิารจดัหาสนิคา้สนิเชื่อเพื่อ
การจดัหาหนงัสอืค ้าประกนัซอง ดงัน้ี 

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

กรรมการผูจ้ดัการ กรณีทีลู่กคา้มลีูกหน้ีเป็นภาคเอกชน 
ไมเ่กนิ 10,000,000 บาทต่อลูกคา้ 1 ราย 
กรณีทีลู่กคา้มลีูกหน้ีเป็นภาคราชการ 
ไมเ่กนิ 20,000,000 บาทต่อ 1 สญัญา และรวมกนัทุกสญัญา
ไมเ่กนิ 50,000,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ราย 

ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

<= 1,000,000 

การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้รบั 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร และ
อตัราก าไรจากการจดัหาสนิคา้ 

คณะกรรมการบรษิทั  

 หมายเหตุ : กรณีการขอสนิเชื่อไม่เป็นไปตามนโยบายที่บรษิทัฯ ก าหนด  จะต้องได้รบัการอนุมตัิจากกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 โดยลูกค้าแต่ละรายของบริษทัฯ จะมีการก าหนดวงเงนิรวมในการให้สินเชื่อทุกประเภท  รวมทัง้มีการก าหนด
หลกัเกณฑ์การก ากบัลูกหน้ีรายใหญ่ (Single Lending Limit) ของลูกคา้แต่ละราย ซึ่งรวมถงึลูกคา้ในกลุ่มเดยีวกนัจะสามารถขอ
สนิเชื่อรวมทุกประเภทไดไ้มเ่กนิ 20% จากยอดลูกหน้ีคงคา้งทัง้หมดของบรษิทัฯ 
 ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดวงเงนิลูกหน้ี  โดยวงเงนิลูกหน้ีที่เป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ จะไม่มกีารจ ากดัวงเงนิ เน่ืองจากความเสีย่งในการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดค้่อนขา้งต ่า ในขณะที่ลูกหน้ีภาคเอกชน 
จะถูกก าหนดโดยพจิารณาจากฐานะการเงนิ และผลประกอบการของลูกหน้ีแต่ละราย 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ลซี อทิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 แบบ 69-1 
 

สว่นที ่1 หน้า 15 
 

 การควบคมุและติดตามลกูหน้ี 
  บรษิทัฯ ด าเนินการตดิตามหน้ีคา้งช าระตัง้แต่วนัแรกที่ลูกคา้คา้งช าระ ไม่วา่ลูกคา้จะมปัีญหาจากการด าเนิน
ธรุกจิหรอืจากปัจจยัอื่นๆ ทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิการผดินดัช าระ ท าใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถรบัช าระหน้ีได ้บรษิทัฯ มหีน่วยงานตดิตาม
ลูกคา้อย่างใกล้ชดิและสม ่าเสมอ บรษิทัฯ ยดึการตดิตามหน้ีที่จะต้องเป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสูงสุด ทัง้น้ีคุณภาพ
หน้ีของลูกค้าทุกกลุ่มจะมกีารติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกสปัดาห์ ซึ่งมาตรการ
ตดิตามจะด าเนินการดงัน้ี 

1. คา้งช าระไมเ่กนิ 3 เดอืน  ฝ่ายปฏบิตักิารและฝ่ายการตลาดตดิตามลูกคา้เพื่อหาสาเหตุ 
 การล่าชา้ของหน้ีการคา้นัน้ พรอ้มเจรจาแกไ้ขหน้ี 
 และรายงานสรปุในทีป่ระชุมผูบ้รหิาร 

2. คา้งช าระเกนิ 3 เดอืน ไมม่คีวามคบืหน้าออกจดหมายทวงถามโดยฝ่ายปฏบิตักิาร 
3. คา้งช าระเกนิ 4 เดอืน ลูกคา้ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่คยเจรจากนัได้ 
  ใหฝ่้ายปฏบิตักิารสง่จดหมายทวงถามในนามฝ่ายกฎหมาย 
4. คา้งช าระเกนิ 6 เดอืน ลูกคา้ไมป่ฏบิตัติามทีต่กลงกนับรษิทัฯ จะสง่เรื่องไปที ่
  ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ (Outsource) ใหด้ าเนินการ 
  กบัลูกคา้ต่อไป โดยมฝ่ีายปฏบิตักิารดแูลตดิตามงาน 
  อยา่งใกลช้ดิ  
5. กรณีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจน บรษิทัฯ ด าเนินการในแตล่ะมาตรการพรอ้มๆ กนัโดย 
  ไมร่อเวลาหรอืขัน้ตอนในแต่ละมาตรการซึง่ตอ้งด าเนินการ 
  ทุกวธิกีารรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
 

2.2 การตลาดและภาวะการณ์แข่งขนั 
  กลยทุธใ์นการแข่งขนั 

2.2.1 การมีผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑเ์สริมท่ีหลากหลายครบวงจร 
บรษิทัฯใหค้วามส าคญักบั “การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม” จงึพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิใหค้รบวงจรการท า

ธุรกิจที่จะท าให้ลูกค้าสามารถแข่งขนัได้โดยลดอุปสรรคด้านจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุ รกิจ ปัจจุบนับรษิทัฯ มี
ผลิตภัณฑ์หลกัที่ให้บรกิารแก่ลูกค้า ได้แก่ สินเชื่อสญัญาเช่าทางการเงิน  สินเชื่อสญัญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรบัโอนสิทธิ
เรียกร้อง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลกัเหล่าน้ีแล้ว บริษัทฯ ยงัมีบริการเสริมต่างๆที่พร้อมให้บรกิารแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนสนิเชื่อล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซองเพื่อให้ลูกค้าสามารถด าเนินธุรกิจได้
ตัง้แต่เริม่ประมูลงาน รวมทัง้สนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการและบรกิารจดัหาสนิคา้ เพื่อช่วยใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้หลงัจาก
ประมลูงานไดก่้อนทีจ่ะใหบ้รกิารสนิเชื่อทีเ่ป็นผลติภณัฑห์ลกัอื่นๆ ต่อไป 

2.2.2 การบริการท่ีครบวงจร รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ตรงในสายธุรกิจที่ให้บรกิาร ตลอดจนบรษิทัฯ มีการจดั

โครงสร้างองค์กรและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อประเภทต่างๆ ให้ส ัน้และกระชับ ท าให้บริษทัฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และ
แขง่ขนักบัคู่แขง่ในอุตสาหกรรมของตนเองไดอ้ยา่งทนัท่วงทนีอกจากน้ี พนกังานฝ่ายการตลาดของบรษิทัฯ เป็นผูม้คีวามสามารถ
ที่หลากหลายคอืมปีระสบการณ์ทัง้ด้านควบคุมสนิเชื่อ รวมทัง้ด้านการขาย ส่งผลท าให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า  
รวมทัง้สามารถให้แนวทางเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถประเมิน
สถานการณ์ทีจ่ะเขา้แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้

2.2.3 ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูค้า 
พนักงานของบรษิทัฯ มกีารเขา้พบลูกคา้เป็นประจ า เพื่อรบัทราบถงึความตอ้งการเพิม่เตมิ หรอืปัญหาการใช้

บรกิารของลูกคา้ นอกจากน้ี พนักงานขายของบรษิทัฯ สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัประเภทของบรกิารที่เหมาะสม ตลอดจน
ขอ้มูลทีเ่พยีงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจของลูกคา้ การที่บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้ ย่อมเป็นการสรา้งความไวว้างใจ



บริษัท ลซี อทิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 แบบ 69-1 
 

สว่นที ่1 หน้า 16 
 

ให้แก่ลูกคา้ เมื่อลูกคา้ต้องการแหล่งเงนิทุน ลูกค้ากจ็ะกลบัมาใช้บรกิารที่บรษิทัฯ นอกจากน้ี การใกล้ชิดกบัลูกค้าท าใหบ้รษิทัฯ 
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า รวมไปถงึรบัรูถ้ึงความต้องการใหม่ๆที่เกดิขึ้น ท าให้บรษิทัฯ สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ
ออกมาเพื่อตอบสนองลูกคา้ไดม้ากขึน้ 

 
2.2.4 อตัราค่าบริการท่ีชดัเจน 
อตัราค่าบรกิารของบรษิทัฯถูกก าหนดอยา่งชดัเจน ไม่มอีตัราค่าบรกิารแฝง ลูกคา้จงึมัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ ไม่มี

การคดิค่าบรกิารในลกัษณะที่เป็นการเอาเปรยีบลูกค้า ถงึแมว้่าอตัราค่าบรกิารที่บรษิทัฯ เรยีกเกบ็จากลูกคา้จะสูงกว่าเมื่อเทยีบ
กบัสถาบนัการเงนิ แต่ส่วนใหญ่ยงัคงต ่ากว่าการใช้บรกิารการเงนินอกระบบหรอืการใช้บรกิารของผูป้ระกอบการที่ไม่ใช่สถาบนั
การเงินด้วยกนั ถึงแม้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิัทฯ และผู้ประกอบการอื่นที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิจะเป็นกลุ่มเดียวกนัคือ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม แต่บรษิทัฯ จะคดัเลอืกเฉพาะผูป้ระกอบการที่มลีูกหน้ีขนาดใหญ่เช่น หน่วยงานราชการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืลูกหน้ีเอกชนรายใหญ่ ดงันัน้ ความเสีย่งจงึถูกจ ากดัในระดบัหน่ึง จงึท าใหส้ามารถลดภาระหน้ีสูญที่อาจเกดิขึ้น 
และสามารถลดค่าบรกิารลงให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงที่รบัได้ ในขณะที่ผู้ให้บรกิารนอกระบบจะไม่คดักรองลูกค้าจงึตัง้อตัรา
ค่าบริการในระดบัสูงเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงเฉลี่ยโดยรวม รวมทัง้บางรายอาจมีการคิดค่าบริการแฝงต่างๆ เช่น การคิด
ค่าบรกิารจดัเก็บหน้ีในอตัรารอ้ยละของจ านวนเงนิที่จดัเก็บ ในขณะที่บรษิทัฯ คดิค่าบรกิารเป็นอตัราคงที่ ตามจ านวนครัง้หรอื
ระยะทางในการจดัเกบ็เน่ืองจากอตัราค่าบรกิารของบรษิทัฯ ที่ชดัเจน ท าใหลู้กคา้สามารถประเมนิตน้ทุนการแข่งขนัของตนเองได้
อย่างถูกต้อง ช่วยใหลู้กคา้สามารถที่จะวางแผนในการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสม ท าใหลู้กคา้มคีวามพอใจในการบรกิารของ
บรษิทัฯ 

2.2.5 ความยืดหยุ่นในการให้สินเช่ือ 
ปรชัญาการใหบ้รกิารสนิเชื่อในทุกผลิตภณัฑ์การเงนิต่างๆของบรษิทัฯ ไม่ได้ตัง้อยู่บนความจ าเป็นที่ต้องมี

หลกัประกนัประกอบการพจิารณาสนิเชื่อ เน่ืองจากบรษิทัฯ เขา้ใจถงึภาระการหาหลกัประกนัในการขอกูย้มืเงนิของผูป้ระกอบการ 
ซึง่เป็นขอ้จ ากดัหลกัในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและเป็นเหตุผลส าคญัในการขาดโอกาสในการแข่งขนัและเตบิโต แต่ทุกผลติภณัฑ์
การเงนิต่างๆของบรษิทัฯจะให้ความส าคญักบัผู้ที่เป็นผู้ช าระหน้ีขัน้ตอนสุดท้าย และผูค้รอบครองสนิค้า บรกิาร หรอืสนิทรพัย์
ดงันัน้ ถึงแม้ลูกค้าของบรษิทัฯ จะไม่มหีลกัประกนั บรษิทัฯ จะพจิารณาการใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ที่มลีูกหน้ีเป็นหน่วยงานราชการ
รฐัวสิาหกจิหรอืองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมคีวามสามารถในการช าระหน้ีสูงดว้ยแนวคดิน้ีจงึท าใหบ้รษิทัฯ เป็นทางเลอืกทีส่ าคญั
ส าหรบัลูกคา้ทีป่ระกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในการหาเงนิทุนเพื่อประกอบธุรกจิ 

2.2.6 ความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมไอที 
  สนิคา้ไอทเีป็นสนิคา้ที่มคีวามส าคญัในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคและไดร้บัความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ ในช่วง
เวลาทีผ่่านมา และจากขอ้มูลของศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ อุตสาหกรรมไอทีมแีนวโน้มการเตบิโต
สงูขึน้จากการลงทุนทัง้ของหน่วยงานราชการ และรฐัวสิาหกจิเน่ืองจากสนิคา้ไอทนีัน้เป็นสนิคา้ที่มกีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็และมี
วงจรชีวติของผลิตภณัฑ์ที่ค่อนข้างสัน้และการที่บรษิทัฯ อยู่ในกลุ่มเอสวโีอเอ ซึ่งเป็นผู้น าด้านสนิค้าไอทีมานานมากกว่า 25 ปี 
บริษทัฯ จึงมีความเชี่ยวชาญช านาญในอุตสาหกรรมไอที มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสามารถคาดการณ์แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมไอทไีดอ้ย่างแม่นย าท าใหเ้ขา้ใจสภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมไอทแีละเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้เป็นอย่าง
ด ีบรษิทัฯ จงึสามารถทีจ่ะปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไอทไีดอ้ยา่งรวดเรว็และด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่จะสง่ผลท าใหบ้รษิทัฯ สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.2.7 ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงาน 
  ความรูแ้ละประสบการณ์ของพนกังานที่เรารบัจากคนหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนบรษิทัเองไมปิ่ดกัน้ที่
จะเรยีนรู้และท าความเข้าใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจในแต่ละประเภท ท าให้บรษิทัฯ สามารถขยายการให้บรกิารสินเชื่อไปสู่
อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างไรข้ดีจ ากดั หากมอีุตสากรรมไหนที่บรษิทัพจิารณาแล้ว
เหน็วา่ไมเ่หมาะสม บรษิทักจ็ะไมพ่จิารณาเดนิหน้าต่อ เช่น อุตสาหกรรมการใหส้นิเชื่อรถยนต์ รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
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 ลกัษณะลกูค้า 
  ลูกค้าของบรษิทัฯ เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มศีกัยภาพในการเตบิโต มคีวามสามารถ
และมปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิสามารถผ่อนช าระหน้ีได้ตามก าหนดแต่ขาดแหล่งเงนิทุนสนับสนุนเน่ืองจากมขีอ้จ ากดัใน
การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนจดทะเบียน หลกัทรพัยค์ ้าประกนั  ปัจจุบนัลูกคา้ของบรษิทัฯ ไม่ได้จ ากดั
อยู่เฉพาะเพียงอุตสาหกรรมไอทีเป็นหลกั จากความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานท าให้บ ริษัทฯ มีลูกค้าใน
หลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจก่อสร้างและปรบัปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ธุรกิจการให้บริการจ้างแรงงาน ธุรกิจขนส่ง       
โลจสิติกส ์ติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาล ระบบสื่อสารและโทรคมมนาคม ยุทธภณัฑ์ทหาร โฆษณาสื่อประชาสมัพนัธ ์
เป็นตน้ 
 
    ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอตุสาหกรรม 
  ธรุกจิการใหส้นิเชื่อประเภทสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืลสีซิง่ และ สญัญาเช่าซือ้ 
  ลีสซิ่งและเช่าซื้อ มีความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิเ์ป็นส าคัญ โดยเมื่อครบก าหนดตามสญัญาลีสซิ่ง 
กรรมสทิธิจ์ะตกเป็นของผูใ้หบ้รกิาร (ผูใ้หกู้้)  ในขณะที่เช่าซื้อกรรมสทิธิจ์ะตกเป็นของผูเ้ช่า (ผูกู้)้ โดยลสีซิง่มอีตัราการเตบิโตสูง
มากในระยะหลงั ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนทางภาษีจากภาครฐัใหแ้ก่ผู้เช่าที่เป็นนิติบุคคล  ผูใ้ห้บรกิารสนิเชื่อส่วนใหญ่จะ
เน้นการให้บริการสินทรพัย์ประเภทรถยนต์ หรือเครื่องจกัร ในขณะที่จะไม่ค่อยนิยมให้สินเชื่อ IT เน่ืองจากข้อจ ากัดของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม IT และ
อตุสาหกรรมดงักล่าวยงัคงมคีวามต้องการสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคการศกึษาของหน่วยงานภาครฐั และรฐัวสิาหกจิ รวมทัง้
เอกชนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหน้ีหลักที่บริษัทฯ เน้นการให้บริการ  ซึ่งจะช่วยส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตตาม
อุตสาหกรรมดงักล่าว และในปัจจบุนับรษิทัไม่ไดจ้ ากดัการใหบ้รกิารสนิเชื่อเฉพาะแคภ่าคไอท ี แต่บรษิทัฯ ไดข้ยายการใหบ้รกิาร
แก่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆดว้ย 
 
  ธรุกจิการใหส้นิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งหรอืแฟคตอริง่ 
  ส าหรบัธุรกจิแฟคตอริง่นัน้ถงึแมจ้ะมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าสนิเชื่อธุรกจิประเภทอื่นที่ไม่ต้องใช้หลกัประกนัใน
การขอสนิเชื่อ แต่ในปัจจุบนัระบบการใหส้นิเชื่อรูปแบบใหม่ๆ ของสถาบนัการเงนิมกีารอ านวยความสะดวกแก่ผูกู้้เป็นอยา่งมาก 
ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของช่องทางการระดมทุนทีห่ลากหลายในระยะหลงั ส่งผลใหธ้รุกจิแฟคตอริง่ต้องพฒันาตวัเองจากสภาวะ
การแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 
  โดยสถาบนัการเงนิยงัถอืเป็นผูป้ระกอบธุรกจิแฟคตอริง่รายใหญ่ในประเทศไทยทีม่คีวามไดเ้ปรยีบคู่แข่งราย
อื่น โดยเฉพาะด้านต้นทุนทางการเงนิที่ต ่ากว่า แต่เน่ืองจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงมีความล่าช้าในการให้บรกิาร รวมทัง้มี
ขอ้จ ากดัค่อนข้างมาก บรษิทัฯ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเลก็จงึสามารถให้บรกิารลูกค้าได้รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากกว่า อกีทัง้บรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารสนิเชื่อเสรมิอื่นๆ ไดแ้ก่ Bid Bond ซึ่งมแีนวโน้มเตบิโตตามการลงทุน
ของภาครฐั และจดุเดน่ของบรษิทัฯ ทีส่ าคญัคอื สามารถพจิารณาอนุมตัใิหส้นิเชื่อรวดเรว็กวา่ 

ลูกค้าเป้าหมายของบรษิทัฯ เป็นคนละกลุ่มกบัลูกค้าของผูใ้หบ้รกิารที่เป็นสถาบนัการเงนิเน่ืองจากลูกค้า
ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจ ากดัในเรื่องทุนจดทะเบียน และหลกัทรพัย์ค ้า
ประกนั  ท าให้ผู้ประกอบการดงักล่าวไม่ได้รบัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิ  ในขณะเดยีวกนั ความล่าช้าในกระบวนการ
พจิารณาของสถาบนัการเงนิ รวมทัง้สถาบนัการเงนิสว่นใหญ่ไมเ่น้นลูกหน้ีทีเ่ป็นภาคราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ เน่ืองจากระยะเวลา
ของงาน หรอืระยะเวลาการช าระเงนิก าหนดไดไ้ม่ชดัเจน เหมอืนบรษิทัเอกชนขนาดใหญ่ ท าใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มดงักล่าวหนัมา
ใช้บรกิารของผูใ้ห้สนิเชื่อที่ไม่ได้เป็นสถาบนัการเงนิ อกีทัง้ธนาคารพาณิชยย์งัมขีอ้จ ากดัในการใหส้นิเชื่อภายใต้การก ากบัดูแล
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย สง่ผลท าใหคู้แ่ขง่ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบการผูใ้หส้นิเชื่อทีไ่มไ่ดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ ซึ่ง
แต่ละรายจะมบีรกิารสนิเชื่อทีแ่ตกต่างกนั โดยบรษิทัฯจะเน้นลูกคา้ที่มลีูกหน้ีการคา้เป็นหน่วยงานรฐับาล และรฐัวสิาหกจิเป็นสว่น
ใหญ่ รวมทัง้ฐานลูกค้าของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจด้านไอที ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นจะจะเน้นลูกค้าที่มลีูกหน้ี
การคา้เป็นบรษิทัเอกชน และมฐีานลูกคา้ทีป่ระกอบธุรกจิดา้นอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นสว่นใหญ่ ท าใหก้ารแข่งขนัในธรุกจิสนิเชื่อ
ของบรษิทัฯ ไมส่งูมาก 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
เน่ืองจากลกัษณะการใหส้นิเชื่อของบรษิทัฯ เป็นการใหส้นิเชื่อที่ไม่มหีลกัประกนั ในกรณีที่เป็นสนิเชื่อสญัญาเช่าทาง

การเงนิและสญัญาเช่าซื้อ ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อจะเกดิจากทัง้คณุภาพของลูกหน้ีการคา้ และคุณภาพของลูกคา้ รวมถงึคุณภาพ
ของสนิคา้และบรกิารที่ลูกคา้สง่มอบใหก้บัลูกหน้ีการคา้ ส าหรบัสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อจะเกดิจาก
คณุภาพของลูกหน้ีเป็นสว่นส าคญั ในขณะทีส่นิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง สนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบรกิาร
จดัหาสินค้า ความเสี่ยงด้านสนิเชื่อจะเกิดจากคุณภาพของลูกค้าเป็นส าคญั  โดยลกัษณะการให้สนิเชื่อของบรษิทัฯ จะไม่เน้น
ความส าคญัของหลกัประกนั เน่ืองจากทางบรษิัทฯ จะมีการท าธุรกรรมกบัทางลูกหน้ีการค้าในส่วนที่เป็นภาคราชการ ภาค
รฐัวสิาหกจิ ซึง่มกีารจดัท าโอนสทิธริบัเงนิเป็นสว่นใหญ่ จงึถอืเป็นการช่วยลดความเสีย่งลงในระดบัเบือ้งตน้แลว้ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มีการบรหิารจดัการด้านสนิเชื่อ ด้วยการตัง้เกณฑ์และก าหนดขัน้ตอนในการตรวจสอบทัง้
ลูกคา้และลูกหน้ีการคา้อย่างรดักุมก่อนการอนุมตัสินิเชื่อในแต่ละประเภท ในส่วนของคุณภาพสนิคา้และบรกิาร เน่ืองจากสนิค้า
และบรกิารส่วนใหญ่ที่บรษิทัฯ ให้สนิเชื่อเป็นธุรกิจด้าน IT ซึ่งบรษิทัฯ มีความเชี่ยวชาญในด้าน IT อยู่แล้ว ดงันัน้ จงึสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพสนิค้าและบรกิารไดก่้อนที่จะอนุมตัสินิเชื่อให้กบัลูกคา้ ด้วยมาตรการดงักล่าว บรษิทัฯ จงึเชื่อมัน่ในคุณภาพ
ของลูกค้า ลูกหน้ีการค้า รวมทัง้คุณภาพของสนิค้าและบรกิารที่จะส่งมอบให้กบัลูกหน้ีการค้า โดยที่ผ่านมาในปี 2557 ปี 2558 
และปี 2559 บรษิทัฯ มคี่าเผื่อหน้ีสูญจ านวน 16.90 ล้านบาท 29.99 ล้านบาท และ 51.83 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 
2.03 ร้อยละ 2.68 และร้อยละ 2.81 ตามล าดับ ของยอดลูกหน้ีคงค้างของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2557  ปี 2558 และ ปี 2559 
ตามล าดบั 

 
3.2 ความเส่ียงด้านความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
ดอกเบี้ยเงนิกู้เป็นต้นทุนหลกัของบรษิทัฯ ซึ่งแปรผนัตามภาวะอตัราดอกเบี้ยในตลาด และมผีลต่อการก าหนดอตัรา

ดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลูกคา้ ซึง่การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้อาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
บรษิทัฯ จงึมีนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงจากความผันผวนของอตัราดอกเบี้ยเน่ืองจากต้นทุนของ

บรษิัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะสัน้ ดงันัน้ในส่วนที่เป็นสินเชื่อระยะสัน้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อการรบัโอนสิทธิเรียกร้อง 
สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง สนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบรกิารจดัหาสนิคา้ บรษิทัฯ จะสามารถปรบัอตัรา
ดอกเบีย้หรอืคา่ธรรมเนียมตามตน้ทุนทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง ส าหรบัสนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิและสนิเชื่อสญัญาเช่า
ซื้อ บรษิทัฯคดิอตัราดอกเบี้ยกบัลูกคา้เป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรกต็าม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ กบั
อตัราดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลูกคา้ จะมกีารบวกเพิม่เพื่อใหเ้พยีงพอกบัความเสีย่งดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเกดิขึน้   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้บริหารจดัการในการหาแหล่งเงินทุนที่มีระยะเวลาสอดคล้องกับสินเชื่อแต่ละประเภท 
(Matching Source) เพื่อลดความเสีย่งในดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อกีแนวทางหน่ึงดว้ย 

 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มสีถาบนัการเงนิที่ให้การสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมวีงเงนิรวม

ทัง้สิ้น 1,465.00 ล้านบาท    ทัง้น้ีวงเงนิส่วนใหญ่เป็นวงเงนิระยะสัน้เป็นจ านวน 895.00 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงนิเบิกเกิน
บญัชี และตัว๋สญัญาใช้เงนิ (P/N)  ซึ่งอาจมคีวามเสี่ยงในการถูกเรยีกให้ช าระคนืเงนิก่อนก าหนดระยะเวลา หรอื กรณีสถาบนั
การเงนิไมต่่ออายสุญัญาตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารสภาพคล่องเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวโดยพยายามจดัสรรแหล่งใช้ไป 
(Use of Fund) ของเงนิทุนให้สอดคล้องกบัแหล่งได้มาของเงนิทุน (Source of Fund) รวมถึงการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการใช้
เครื่องมอืทางการเงนิใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บรษิทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่นการขายลดตัว๋แลกเงนิ (Bill 
of Exchange) ใหแ้ก่ผูล้งทุน และการออกหุน้กู้เสนอขายแก่นักลงทุน ซึ่งจะช่วยท าใหบ้รษิทัฯสามารถบรหิารสภาพคล่องไดด้ขีึน้ 
รวมทัง้เพิม่ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนในการปล่อยสนิเชื่อในอนาคต ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บรษิทัฯ มี
สดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.36 เท่า และ 1.85 เท่าตามล าดบั ส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มี
สดัสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 3.19 เท่า   
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3.4 ความเส่ียงด้านการตลาดและการแข่งขนั 
บรษิทัฯ มคีวามเสี่ยงจากการแข่งขนักบัผู้ให้บรกิารสนิเชื่อที่เป็นสถาบนัการเงิน หรอืผู้ให้สนิเชื่อที่มผีู้ถือหุ้นที่เป็น

สถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็าม ลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ เป็นคนละกลุ่มกบัลูกคา้ของผูใ้หบ้รกิารที่เป็นสถาบนัการเงนิเน่ืองจาก
ลูกค้าของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มขีอ้จ ากดัในเรื่องทุนจดทะเบยีนและหลกัทรพัยค์ ้า
ประกนั ท าให้ผู้ประกอบการดงักล่าวไม่ได้รบัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิและไม่ได้รบัสนิเชื่อที่ต้องการอย่างทนัเวลา  ใน
ขณะเดยีวกนั ความล่าชา้ในกระบวนการพจิารณาของสถาบนัการเงนิ รวมทัง้สถาบนัการเงนิส่วนใหญ่จะไม่เน้นลูกหน้ีที่เป็นภาค
ราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ เน่ืองจากระยะเวลาของงานหรอืระยะเวลาการช าระเงนิก าหนดไดไ้ม่ชดัเจนเหมอืนบรษิทัเอกชนขนาด
ใหญ่ ท าใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มดงักล่าวหนัมาใชบ้รกิารของผูใ้หส้นิเชื่อทีไ่มไ่ดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ 

คู่แข่งขนัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จงึเป็นผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ โดยแต่ละผูป้ระกอบการต่างเน้นการ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อในแต่ละประเภทที่แตกต่างกนั ในขณะที่บรษิทัฯ มกีารให้บรกิารสนิเชื่อที่ครบวงจรตัง้แต่การสนับสนุนสนิเชื่อ
ล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) เพื่อใหลู้กคา้สามารถด าเนินธุรกจิไดต้ัง้แต่
เริ่มประมูลงาน รวมทัง้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) และบรกิารจดัหาสินค้า (Trade Finance) 
เพื่อช่วยใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้หลงัจากประมูลงานได ้ก่อนที่จะใหบ้รกิารสนิเชื่อที่เป็นผลติภณัฑห์ลกัอื่นๆ (Post-Finance) 
ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ สินเชื่อสญัญาเช่าซื้อ หรอืสนิเชื่อการรบัโอนสิทธิเรยีกร้องต่อไป และด้วยกลยุทธ์
การตลาดที่ส าคญัของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการบรกิารที่ครบวงจร รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้ อตัรา
คา่บรกิารที่ชดัเจน  ความยดืหยุ่นในการใหส้นิเชื่อ รวมทัง้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอท ีซึ่งปัจจุบนัหน่วยงานราชการและ
รฐัวิสาหกิจ รวมทัง้เอกชนขนาดใหญ่มีการลงทุนในการพัฒนางานด้านไอทีค่อนข้างมาก ท าให้บริษัทฯ สามารถแข่งกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
3.5 ความเส่ียงในการพ่ึงพิงบคุลากร 
ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ พนักงานถอืเป็นบุคลากรทีส่ าคญั โดยเฉพาะเจา้หน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดเพราะ

จะเป็นผูท้ีเ่ขา้ถงึและตดิต่อกบัลูกคา้ ซึง่บุคลากรเหล่าน้ี ถอืเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ หากตอ้ง
เสยีบุคลากรเหล่าน้ีไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มมีาตรการในการลดความเสี่ยงจากการ
สูญเสยีบุคลากรดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาและส่งเสรมิบุคลากรให้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานและ
เตบิโตไปพรอ้มๆ กบัความส าเรจ็ของบรษิทัฯ มกีารจา่ยคา่ตอบแทนในอตัราตลาดเพื่อจูงใจใหบุ้คลากรดงักล่าวท างานกบับรษิทัฯ 
อยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,200,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน
ของบรษิทัฯ พรอ้มกบัการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน (ในราคาเดยีวกนั) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นักงานเป็นเจา้ของบรษิทัฯ ที่
รว่มสรา้งมารวมทัง้จะช่วยเสรมิสรา้งก าลงัใจ และแรงจูงใจใหพ้นักงานท างานอยู่กบับรษิทัฯ ในระยะยาว นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมี
นโยบายในการพฒันาความรูค้วามสามารถในการท างานเป็นทีม ไม่ยดึติดกบัตวับุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
บุคลากรคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ อย่างไรกต็าม จากอดตีที่ผ่านมาอตัราหมุนเวยีนของบุคลากรในต าแหน่งที่ส าคญัอยู่ในระดบัที่
ต ่ามาก ซึ่งสะท้อนถงึความภกัดขีองบุคลากรที่มตี่อองคก์ร รวมถึงความเชื่อมัน่ในศกัยภาพขององค์กร  และในปี 2558 บรษิทัฯ 
ไดจ้ดัท าโครงการสะสมหุน้ส าหรบัพนักงานบรษิทัจดทะเบยีน  EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท า
สญัญา บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมอีายุ 3 ปี 
ตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2558 – เมษายน 2561 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อธ ารงรกัษาผู้บรหิารและพนักงานให้ท างานอยู่กบับรษิทัใน
ระยะยาว  สง่เสรมิความคดิและความรูส้กึของพนักงานในการเป็นเจา้ของกจิการร่วมกนั เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทาง
ธรุกจิผา่นการสรา้งแรงจงูใจ และเสรมิสรา้งวนิยัในการออมใหก้บัพนกังาน 

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

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ และภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนในครัง้น้ี รวมทัง้เอสวโีอเอจะเสนอ
ขายหุ้นที่ตนถอือยู่ต่อประชาชน จ านวน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้นดงักล่าวพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนและใน
ราคาเดยีวกนัสดัสว่นการถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 47 และในปี 2559 ไดม้กีารลดสดัส่วนการถอืหุน้ของเอสวโีอเอ
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ลงเหลือรอ้ยละ 39.9 ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวยงัคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมายก าหนดหรอื
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดให้ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง เน่ืองจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่สามารถใช้เสยีงซึ่งเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ส าหรบัการใช้สทิธใินการคดัคา้นในมตติ่างๆ ได ้ส่งผล
ใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไมอ่าจถ่วงดลุการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ได้ 

อย่างไรกต็าม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่มคีวามต้องการให้อสิระแก่บรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกจิของบรษิทัฯ 
เป็นธุรกจิการเงนิ อยา่งชดัเจน ซึ่งแตกต่างจากธุรกจิของเอสวโีอเอ ถงึแมว้่าเอสวโีอเอจะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ แต่กต็ระหนักดวี่า
ธรุกจิลกัษณะน้ีตอ้งการความเชีย่วชาญในการบรหิารงาน โดยจะเหน็ไดว้่า ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ใน
ธุรกิจด้านการเงนิ ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้กรรมการอิสระเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ท่าน 
จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน ซึง่มปีระสบการณ์ธรุกจิดา้นการเงนิหรอืมคีวามรูเ้ฉพาะดา้นที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ ทัง้สิ้น เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ตรวจสอบ พิจารณา และกลัน่กรองมิให้เกิด
รายการที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการด าเนินงานของบรษิทัฯ  โดย
ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนแล้วโครงสรา้งการบรหิารทัง้ในระดบักรรมการและผูบ้รหิารจะยงัคงเป็นเช่นเดมิ ต่อมาเมื่อ
วนัที่ 6 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมตัิโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน 
EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท าสญัญากับบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมอีายุ 3 ปี ตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2558 – เมษายน 2561 ในระหว่างที่
โครงการยงัไมห่มดอาย ุหากมพีนกังานทีย่งัไมม่คีณุสมบตัทิีส่ามารถเขา้รว่ม ณ ขณะน้ี แต่จะมีคุณสมบัติครบก่อนสิ้นอายุ
โครงการ กส็ามารถแสดงเจตจ านงเขา้รว่มไดใ้นทุกวนัที ่1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงนิน าส่งโครงการน้ี มรีายละเอยีด
ดงัน้ีคอื พนักงานหรอืผู้บรหิาร (ส่วนงาน Back Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอตัรารอ้ยละ 5 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) 
และพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (สว่นงาน Front Office)ที่เขา้รว่มโครงการในอตัรารอ้ยละ 5 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และเงนิ
จูงใจ (Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ :  ฐานเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ        
ค่าต าแหน่ง ค่าน ้ามนัและยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อื่นๆที่มลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะสบทบการจ่ายในอตัราเท่ากบัเงนิ
น าสง่ของพนกังานตลอดโครงการ 

 
3.7 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  
เน่ืองจากเอสวโีอเอ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ ณ วนัที่14 มถิุนายน 2556  ถอืหุ้นในบรษิทัฯ รอ้ยละ 86.21

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ  และภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนในครัง้น้ี รวมทัง้เอสวีโอเอจะ
เสนอขายหุน้ทีต่นถอือยู่ต่อประชาชน จ านวน 6,000,000 หุน้ โดยขายหุน้ดงักล่าวพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนและ
ในราคาเดยีวกนั  สดัส่วนการถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 47  ซึ่งสถาบนัการเงนิที่บรษิทัฯ กู้ยมืเงนิจ านวน 3 แห่ง 
ไดก้ าหนดเงื่อนไขในสญัญากู้ยมืเงนิว่าเอสวโีอเอ จะต้องด ารงสดัส่วนการถอืหุน้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 47   ถงึแมว้่าหุ้นที่เอสวโีอเอ
ถือทัง้หมดจะอยู่ในก าหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วนัที่หุ้นของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้ของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา  6 เดอืน 
เอสวโีอเอจะสามารถทยอยขายหุน้ไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสัง่หา้มขาย และอกีรอ้ยละ 75 เมื่อครบ 12 
เดอืน ซึ่งในเดอืนมนีาคม 2558 น้ี ทางสถาบนัการเงนิทัง้ 3 แหง่ไดพ้จิารณาปรบัลดเงื่อนไขการด ารงสดัสว่นการถอืหุน้ของเอสวี
โอเอลงไปถึงรอ้ยละ 39.5 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมีความเสี่ยงการผดิเงื่อนไขตามสญัญากู้ยมืเงนิของสถาบนัการเงนิ 3 แห่ง  หาก
เอสวโีอเอจ าหน่ายหุน้ทีต่นถอือยู่ จนมสีดัสว่นการถอืหุน้น้อยกวา่รอ้ยละ 39.5      

       
3.8 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

 บรษิทัฯ มคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ส าคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการเข้าท าธุรกรรมค ้าประกนัการซื้อสนิค้าเป็น
เงนิตราต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามในสญัญาค ้าประกนัการซื้อสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศทีม่กีบัลูกคา้ บรษิทัฯ ก าหนดใหลู้กคา้
เป็นผูร้บัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเอง และหากลูกคา้มคีวามประสงคจ์ะท าสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บรษิทัฯ 
กจ็ะด าเนินการเขา้ท าสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารต่อในอตัราเดยีวกบัที่ลูกคา้ตอ้งการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมอื
บรหิารความเสีย่ง 
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไมม่สีญัญาซือ้เงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาล่วงหน้า 

4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
4.1  ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีจากการให้สินเช่ือ 
สนิทรพัย์ที่ไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบรษิทั คอื ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีจากการให้สนิเชื่อประเภทต่างๆ โดย

สามารถแยกตามประเภทการใหส้นิเชื่อและการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 
  

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ลูกหน้ี 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ลูกหน้ี 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ลูกหน้ี 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

สินเชื่อสัญญาเช่าทาง
การเงนิ 

258.74 30.12 176.45 16.74 222.92 12.08 

สนิเชื่อสญัญาเชา่ซือ้ 78.03 9.08 118.76 11.27 109.26 5.92 

สนิเชื่อการรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้ง (Factoring) 

265.10 30.86 537.65 51.00 847.44 45.91 

บรกิารจดัหาสนิคา้ 
(Trade Finance) 

52.15 6.07 18.92 1.79 25.56 1.38 

สนิเชื่อเพื่อสนบัสนุน
โครงการ (Project 
Backup Financing) 

205.02 23.87 202.36 19.20 640.76 34.71 

รวม 859.04 100.00 1,054.14 100.00 1,845.94 100.00 
หมายเหตุ : มลูค่าของลูกหนี้คงคา้งรวมดอกเบีย้คา้งรบั 
 
ทัง้น้ี หากแบ่งลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีจากการใหส้นิเชื่อแต่ละประเภทตามรายละเอยีดอายุของยอดหน้ีคงคา้ง และ

การส ารองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูจะเป็นดงัน้ี 
 
4.2  ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 241.60 93.38 154.56 87.59 219.63 98.50 

- คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 11.09 4.29 5.21 2.95 2.08 0.93 

- คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 5.67 2.18 9.45 5.36 1.26 0.57 

- คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 0.05 0.02 0.34 0.20 - - 

- คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน 0.03 0.01 0.81 0.46 - - 

- คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 0.30 0.12 6.07 3.44 - - 

- ลูกหนี้ทีอ่ยู่ในระหว่างด าเนินคดตีามกฎหมาย - - - - - - 

รวม 258.74 100.00 176.45 100.00 222.97 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 0.56  6.78  0.05  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 258.18  169.67  222.92  

หมายเหตุ : มลูค่าของลูกหนี้คงคา้งรวมดอกเบีย้คา้งรบั 
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4.3 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 75.29 96.49 110.15 92.75 106.08 89.66 

 - คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 1.85 2.37 4.24 3.57 1.93 1.63 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 0.89 1.14 0.90 0.76 1.30 1.10 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน - - 0.43 0.36 - - 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน -    - 3.04 2.56 - - 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป -    - - - - - 

 - ลูกหนี้ทีอ่ยู่ในระหว่างด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 

-    - 
 
- 

 
- 

 
9.01 

 
7.61 

รวม 78.03 100.00 118.76 100.00 118.32 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 0.04  1.67  9.06  
ลูกห น้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  – 
สุทธิ 

77.99  117.09 
 

109.26 
 

หมายเหตุ : มลูค่าของลูกหนี้คงคา้งรวมดอกเบีย้คา้งรบั 

 
4.4 ลกูหน้ีจากการรบัโอนสิทธิเรียกร้อง 
 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 248.12 93.59 424.24 78.91 762.50 86.71 

- คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 8.85 3.34 62.13 11.56 44.87 5.10 

- คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 0.39 0.15 21.14 3.93 23.66 2.69 

- คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 0.12 0.05 2.42 0.45 26.33 2.99 

- คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน 5.39 2.03 20.05 3.73 13.81 1.57 

- คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป - - 4.93 0.92 8.17 0.92 

- ลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 

2.23 0.84 2.74 0.51 0.16 0.02 

รวม 265.10 100.00 537.65 100.00 879.50 100.00 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 10.01 
 

19.23  32.06  

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
– สุทธิ 

255.09 

 

518.43  847.44  

หมายเหตุ : มลูค่าของลูกหนี้คงคา้งรวมดอกเบีย้คา้งรบั 
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4.5 ลกูหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน (Project Backup Financing) 
 

ลูกหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 198.40 96.77 189.48 93.64 604.33 93.00 

- คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 2.30 1.12 12.37 6.11 29.35 4.52 

- คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน - - 0.40 0.20 12.84 1.98 

- คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 3.97 1.94 - - 3.23 0.50 

- คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 
- ลูกหนี้ที่อยู่ ในระหว่างด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

- 
0.35 

- 
0.17 

0.11 
- 

0.05 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม 205.02 100.00 202.36 100.00 649.75 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2.93  0.24  8.99  
ลูกหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน – สุทธิ 202.09  202.12  640.76  
หมายเหตุ : มลูค่าของลูกหนี้คงคา้งรวมดอกเบีย้คา้งรบั 

 
4.6 ลกูหน้ีการค้า(Trade Finance) 

ลูกหน้ีการค้า 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 48.30 92.62 16.31 86.21 18.49 76.79 

  - คา้งช าระน้อยกวา่ 1 เดอืน - - 0.54      2.85 - - 

  - คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน - - - - 5.28 21.93 

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

  - คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน 1.86 3.57 - - - - 

  - คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป - - - - - - 

  - ลูกหนี้ทีอ่ยู่ในระหวา่งด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 

1.99 3.81 2.07 10.94 0.31 1.28 

รวม 52.15 100.00 18.92 100.00 24.08 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 3.37  2.08  0.71  
ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 48.78  16.84  23.37  

หมายเหตุ : มลูค่าของลูกหนี้คงคา้งรวมดอกเบีย้คา้งรบั 
 

นโยบายการตัง้ส ารองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู   
บรษิทัฯ มนีโยบายในการตัง้ส ารองหน้ีสงสยัจะสญูจากอายุหน้ีเป็นเกณฑด์งัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
เน่ืองดว้ยวธิกีารพจิารณาตัง้ส ารองหน้ีสูญดงักล่าวข้างต้นใช้การพิจารณาแต่ละสญัญา ดงันัน้ในกรณีที่ลูกค้ามปัีญหา

เน่ืองจากไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามก าหนด และมแีนวโน้มที่จะไม่สามารถส่งมอบงานตามสญัญาอื่นด้วย บรษิทัฯ จะต้องตัง้

ตารางการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
อายุลกูหนี้ ร้อยละจากยอดหน้ี 

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



บริษัท ลซี อทิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 แบบ 69-1 
 

สว่นที ่1 หน้า 24 
 

ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทุกๆ สญัญาที่ลูกค้าน ามาท าธุรกรรมกบับรษิทัโดยสุทธกิบัหลกัประกนัอื่น (ถ้าม)ี เช่น เงนิมดัจ ารบั 
เงนิสว่นต่างรอคนืลูกคา้ เป็นตน้ 

   
  นโยบายการตดัหน้ีสญู 

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

 
4.7 อาคารและอปุกรณ์ 
 รายละเอยีดของทรพัยส์นิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิทีใ่ช้ในการ

ประกอบธรุกจิดงัต่อไปน้ี  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
  ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไมเ่ป็นคูค่วามหรอืคูก่รณี ในคดดีงัต่อไปน้ี 

1. คดทีี่อาจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยที่มจี านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อื
หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

2. คดทีีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั แต่ไมส่ามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
3. คดทีีไ่มไ่ดเ้กดิจากการประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
ส่วนปรบัปรุงส านกังานเช่า เป็นของผูใ้หเ้ช่า 1,960,037 ตามสญัญาเช่า 
ยานพาหนะ เป็นของลซี อทิ 4,610,273 ไมม่ ี
อุปกรณ์ส านกังาน เป็นของลซี อทิ 1,844,700 ไมม่ ี
เครือ่งตกแต่งส านกังาน เป็นของลซี อทิ 264,406 ไมม่ ี
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นของลซี อทิ 565,764 ไมม่ ี
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เป็นของลซี อทิ 1,172,814 ไมม่ ี

รวม   10,417,994   
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

ชื่อบรษิทั บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ 900/17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
 
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ประกอบธุรกิจให้บรกิารสินเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ (Leasing) สญัญาเช่าซื้อ (Hire 

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

 
เลขทะเบยีนบรษิทั 0107556000353 
 
โทรศพัท ์ 0-2686-3200-4 
 
โทรสาร 0-2686-3228, 0-2682-6089 
 
เวบ็ไซต ์ www.leaseit.co.th 
 
 
บคุคลอ้างอิง 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท ์ 66(0)-2009-9726   โทรสาร  66(0)-2009-9807-8 
 หรอื TSD Call Center  66(0)-2009-9999 
 
ผูส้อบบญัช ี นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4499 
 นางสาวรตันา จาละ       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3734 
 นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4951 
  
 บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท ์66(0)-2264-0777  โทรสาร 66(0)-2264-0789-90 
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ส่วนท่ี 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 
7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

7.1 หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ของบรษิทั มดีงัน้ี 

ทุนจดทะเบยีน : 220,000,000 บาท 

ทุนช าระแล้ว : 222,000,000 บาท 

หุน้สามญั : 222,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ : 1 บาท 

โดยบรษิทัไดน้ าหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในวนัที ่ 25 มนีาคม 7222  

7.2 ผู้ถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรก ณ วนัท่ี  3 มีนำคม 2559 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ณ วนัที ่3 มนีาคม 2559 รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มดีงัน้ี  

ล าดบั รายชื่อผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้  รอ้ยละ  

1 บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน)                   79,799,962                        39.90 

2 นายมนิทร ์ องิคธ์เนศ 6,420,237 3.21 

3 นายสนัต ิโกวทิจนิดาชยั 2,214,222 2.21 

4 นายชชัวาล เตชะมเีกยีรตชิยั  3,422,422 1.73 

2 นายจติตพิร จนัทรชั 3,422,222 1.72 

6 นายสมพล เอกธรีจติต์    2,827,823 1.41 

7 นายวรนิทร ์ศรกุีเรชา 2,344,922 1.17 

8 นายบุญเสรมิ วนัทนาศุภมาต 2,179,222 1.29 

9 นางภาณี ศรสีวุฒัน์                    2,167,300  1.28 

12 นายวเิชยีร ศรมีนิุนทรนิ์มติ 2,222,222 1.22 

  รายยอ่ยอื่นๆ                  92,394,375 45.20 

                      รวม                 200,000,000                         100.00  
 

7.3 นโยบำยเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 22 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิของบรษิทัฯ ภายหลงั

การหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจพจิารณาจา่ยเงนิปันผล

ในอตัราทีแ่ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไว ้ หรอืงดจา่ยเงนิปันผล โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ 

ภาวะเศรษฐกจิ และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนเพื่อบรหิารกจิการและการขยายธรุกจิของบรษิทัฯ 
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8.  โครงสรำ้งกำรจดักำร 
 

โครงสร้ำงองคก์ร 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตรวจสอบภายใน 
กรรมการผูจ้ดัการ 

คุณสมพล เอกธรีจติต์ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายปฏบิตักิาร 

คุณรุ่งนภา โอกาศ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
    ฝ่ายขายและการตลาด  

คุณธรีวฒัน์ ข าเมอืง 

แผนกบญัชแีละการเงนิ 
คุณชลธชิา  ศุภลกัษณ์เมธา 

แผนกเครดติและนติกิรรมสญัญา 
คุณปิยนนัท ์มงคล 

แผนกบรหิารจดัการทัว่ไป 
คุณประภาพรรณ รกัธรรม 

(รกัษาการ) 
 

แผนกการขายและการตลาด 
- 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายสนบัสนุน 

คุณสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 
 

สว่นที ่2 หน้า 28 

8.1   คณะกรรมกำรบริษทัฯ  
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังน้ี คือ

คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแล อีกด้วย เน่ืองจากบริษัทฯยงัเป็นองค์กรขนาดเล็ก จึงยงัอาจไม่เหมาะสมในการมี
คณะกรรมการย่อยหลายชุด) และผู้บรหิารของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี รายละเอยีดโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนทัง้สิน้ 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นางดวงพร สจุรติานุวตั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. นายเธยีรชยั ศรวีจิติร รองประธานกรรมการ 
3. นายสมพล เอกธรีจติต ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมการอสิระ 
2. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระ 
6. นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ กรรมการอสิระ 
7. รศ.ดร. สดุา สวุรรณาภริมย*์ กรรมการอสิระ 
8.    นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
หมายเหต ุ* รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่11/2559 
เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2559  แทนนางนิจนิรนัดร ์สวุรรณเกต ทีล่าออกไปเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 
 โดยม ีนางรุ่งนภา โอกาศ เป็นเลขานุการบรษิทัฯ ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่  13/2555 
เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2555 

 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัฯ 
นายเธยีรชยั ศรวีจิติร, นายสมพล เอกธรีจติต์ และนางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั  กรรมการสองในสามคน

ลงลายมอืชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั  
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
1. คณะกรรมการมอี านาจและหน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วตัถุประสงค์ และข้อบังคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สุจรติและ
ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิัทฯ ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซึ่ง
ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ ควบคุม
ก ากบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการ
เขา้รว่มลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร  

5. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร 
และก ากบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบ
ต่อธรุกจิของบรษิทัอยา่งเหมาะสม 

6. พจิารณาก าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิาร กรรมการ
ผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
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พิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึง
อย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง
หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและ
อนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท า
ขึ้นกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

 
8.2   คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ  มจี านวนทัง้สิน้ 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ*/** ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมการตรวจสอบ 
3. นางดวงพร สจุรติานุวตั* กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ กรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย*์** กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ *เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ
ได ้โดยนางดวงพร สุจรติานุวตั เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรวมทัง้มปีระสบการณ์ดา้นการเงนิจากสถาบนัการเงนิหลายแห่ง ได้แก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์
บที ีจ ากดั และธนาคารซีไอเอม็บ ีไทย จ ากดั(มหาชน) และนายประกอบ วศิษิฐ์กจิการ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาการเงนิและการคลงั 
รวมทัง้มปีระสบการณ์ดา้นการเงนิจากธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั(มหาชน) (รายละเอยีดเพิม่เตมิ ในเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิาร
และผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ) โดยมนีางสาวพรีภา เป่ียมอดุมสุข เป็นรกัษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

** นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ได้รบัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2558   วนัที ่6 
มนีาคม 2558 โดยนางดวงพร สุจรติานุวตั ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ 

*** รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่11/2559 
เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2559  แทนนางนิจนิรนัดร ์สุวรรณเกต ทีล่าออกไปเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 
 

สว่นที ่2 หน้า 30 

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

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืผูต้รวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
เสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว และเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอก รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อย   ปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
(ค)  ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชฯี 
(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ        

แต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎ

บตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบ

ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
 

8.3 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัเป็นองคก์รขนาดเลก็ คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที่คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูล และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดว้ย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการค่าตอบแทน 

ป ระธานกรรมการก ากับ ดู แลกิจการ  และป ระธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี

กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางดวงพร สจุรติานุวตั 
4. นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ 
2. รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย ์
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีดงัน้ี 
1. สอบทานและอนุมตัคิา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
2. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายก าหนดคา่ตอบแทน 
3. สอบทานเพื่อให้ม ัน่ใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 
4. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ (รวมถึงค่าจา้ง เงนิจูงใจ 

คา่ตอบแทนในรูปหุน้ และสทิธใินการไดร้บัเงนิเกษยีณอายุหรอืเงนิชดเชย) ทัง้น้ี ตามนโยบายก าหนด
คา่ตอบแทน  และพจิารณาวา่องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนใดตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 

5. สอบทานสิทธติามสญัญาที่กรรมการผู้จดัการจะได้รบัจากการยกเลิกสญัญาจ้าง และเงนิที่จ่ายหรอื
เสนอวา่จะจา่ย เพื่อพจิารณาวา่สมเหตุสมผลกบัสถานการณ์หรอืไม่ 

6. เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงาน
การด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิทั โดยเปิดเผย
โครงสรา้งการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำมีดงัน้ี 
1. ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัผูม้คีุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 
2. ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัผูม้คีุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการผูจ้ดัการ  
3. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความต้องการใน

ปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของบริษัท และให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
ปรบัเปลีย่นตามความจ าเป็น 

4. ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิผลงานของตนเอง ของคณะกรรมการ และใหข้อ้เสนอแนะการปรบัปรุง
แกไ้ขตามทีเ่หน็วา่จ าเป็น 

5. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มี
คณุสมบตัเิพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 

6. ในการประเมนิผู้มคีุณสมบตัเิพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องพจิารณาว่ามคีุณสมบตัิ
ประสบการณ์  และความสามารถทีจ่ าเป็นหรอืไม่ 

7. พจิารณาความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการตามวาระ 
8. ชีแ้จงเหตุผลในการใหค้ าแนะน าของตน และแจง้แถลงการณ์ออกเสยีงคดัคา้น (หากม)ี ไวใ้นค าแนะน า

ดงักล่าวขา้งตน้ 
9. ด าเนินการให้บรษิทัปฏบิตัิตามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการแต่งตัง้และคุณสมบตัิของ

คณะกรรมการ 
10. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรบัช่วงต าแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตัง้ผู้บริหารหลกั ตามที่ตน

เหน็สมควร 
11. จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินกจิการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามความสมควร 
12. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนปีละหน่ึงครัง้ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมีดงัน้ี 
1. ก ากบัดูแลให้บรษิทัปฏิบตัิตามหลกัการอนัเป็นที่ยอมรบัทัว่ไปส าหรบัการก ากบัดูแลและการควบคุม

กจิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ และด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมองคก์รทีเ่อือ้ต่อการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
2. ก าหนดและด ารงไวซ้ึง่นโยบายและกระบวนการก ากบัดูแลกจิการทีเ่หมาะสม 
3. ด าเนินการใหม้กีารบงัคบัใชแ้ละปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกีย่วกบัก ากบัดูแลกจิการที่

คณะกรรมการไดอ้นุมตั ิเพื่อใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการในบรษิทั 
4. ก ากบัดูแลใหก้รรมการผูจ้ด้การประเมนิผลการบงัคบัใช้และปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการต่างๆ 

เกีย่วกบัก ากบัดแูลกจิการ และรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
5. ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องส าคญัต่างๆ ผลการตรวจสอบ และค าแนะน าเกี่ยวกบั

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

ดงักล่าว 
7. ด าเนินการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
8. จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม เกี่ยวกบัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของตน และหลกัปฏิบตัิ

เกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 
9. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนปีละหน่ึงครัง้ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีดงัน้ี 
1. ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

2. ก ากบัดแูลและสนับสนุนใหม้กีารด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งองคก์ร สอดคล้องกบักลยทุธแ์ละ

เป้าหมายทางธรุกจิ รวมถงึสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งและควบคมุภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

รวมทัง้แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการ

จดัการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหแ้ก่ RMCC เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเน่ีอง 

5. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รให้คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ และในกรณีที่มปัีจจยั หรอื

เหตุการณ์ส าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพื่อทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

6. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนปีละหน่ึงครัง้ 

 
 

8.4  เลขำนุกำรบริษทัฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 13/2222 เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีติ

แต่งตัง้ นำงรุ่งนภำ โอกำศ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551  โดย       
นางรุ่งนภา โอกาศ ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรส าหรบัเลขานุการบรษิทั (CSP) แล้วเมื่อวนัที่ 3-4 กุมภาพนัธ ์
2227 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัฯ มดีงัน้ี 
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1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- ทะเบยีนกรรมการ 

- หนงัสอืนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

- หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

8.5  ผู้บริหำร 

 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1. นายสมพล เอกธรีจติต ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางรุง่นภา โอกาศ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายปฏบิตักิาร 
3.   นายธรีวฒัน์ ข าเมอืง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายขายและการตลาด 
4.   นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายสนบัสนุน 
2. นางสาวปิยนนัท ์มงคล ผูช้่วยผูจ้ดัการ - แผนกเครดติและนิตกิรรมสญัญา 
6.   นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา ผูช้่วยผูจ้ดัการ - แผนกบญัชแีละการเงนิ 
7.   นางสาวประภาพรรณ รกัธรรม ผูช้่วยผูจ้ดัการ - แผนกบรหิารจดัการทัว่ไป 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำร 
1. ควบคมุดแูลการด าเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทัฯ 

2. ด าเนินการหรอืบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทัฯ 

3. จดัท านโยบายแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบรหิารและขออนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

4. พจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไป

ตามอ านาจด าเนินการทีผ่า่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

5. มอี านาจในการอนุมตัอิตัราก าลงัคนการจา้งงาน และบรรจุพนักงาน และการแต่งตัง้โยกยา้ยพนักงานตามที่

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึพจิารณาก าหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานและต าแหน่ง 

6. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมหีน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน

การบรหิารจดัการรวมถงึความคบืหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท าสญัญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการ

ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการทีผ่า่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯแล้ว 

8. ออกค าสัง่ระเบยีบประกาศและบนัทึกต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของบรษิทัฯเป็นไปตามนโยบายและเพื่อ

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯรวมถงึเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

9. มอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสทิธภิาพการจดัการที่ดแีละ

โปร่งใส และมอี านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรอืหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด  โดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของกรรมการผู้จดัการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่กรรมการผู้จดัการเห็นสมควร ซึ่ง

กรรมการผู้จดัการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขบุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่

เหน็สมควร 
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10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้น้ีในการด าเนินการเรื่องใดที่

กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอืมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จดัการไม่มอี านาจอนุมตัิการ

ด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯและ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่

กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไปยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกจิปกติและเงื่อนไขการคา้ปกตซิึ่งเป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัวงเงิน 
บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดอ านาจอนุมตัวิงเงนิส าหรบัใชจ้า่ยเพื่อธรุกรรมตามปกตขิองบรษิทัฯ และในส่วนธรุกรรม

ทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 การจ่ายเงนิเกนิ         
งบลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 

รายจา่ยเกนิ  
งบประมาณไดร้บัอนุมตัิ 

การสัง่ซือ้สนิคา้เพื่อให ้   
เช่าแบบลสีซิง่ /เช่าซือ้ / 
จดัหาสนิคา้ใหลู้กคา้ 

การสัง่ซือ้สนิคา้
ทัว่ไป 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไมจ่ ากดัวงเงนิ ไมจ่ ากดัวงเงนิ ไมจ่ ากดัวงเงนิ ไมจ่ ากดัวงเงนิ 
กรรมการผูจ้ดัการ < 12%                    

แต่ไมเ่กนิ 2.50 ล้านบาท 
< 12%                   

แต่ไมเ่กนิ 2.50 ล้าบาท 
< 10.00 ลา้นบาท < 3.22 ลา้นบาท 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ < 2.22 ลา้นบาท < 2.22 ลา้นบาท < 5.00 ลา้นบาท < 2.22 ลา้นบาท 
 

8.5  กำรสรรหำกรรมกำร 

การคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ จะกระท าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหา

บรษิทัฯ จะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกจากประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด จากนัน้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้จะท าการคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ 

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ นัน้ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ฐานอยูใ่นราชอาณาจกัร และตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายก าหนด  

2. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่เลือกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ร ับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ

ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการ
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ทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่

อยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกตามวาระอาจถูกเลอืกเขา้มารบัต าแหน่งใหมก่ไ็ด้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ การลาออกมีผลนับแต่วนัที่ใบลาออกไปถึง 

บรษิทัฯ 

5. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบุคคลซึง่มี

คุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั มหาชน จ ากดั และ/หรอืกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการประชุมคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการ

แทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้อง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการที่เหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถอืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่

ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะรว่มกนัพจิารณาเบื้องต้นถงึคุณสมบตัขิองบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดย

พจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒ ิประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้น

อื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯ มี

นโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมจี านวนไมน้่อยกวา่ 3 ท่าน 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

หรอืนิตบิุคคลของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดือนประจ า หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ ง    

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา       

คูส่มรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอืผู้บรหิาร ของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออณุญาตต่อ 

ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ 

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบ
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บญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอสิระ 

ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี ก่อนวนัยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

7. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน

โดยแต่งตัง้จากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ

คบัข้อบัง  และ/หรอืระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากน้ี  กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิดงัน้ี  

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบ

การเงนิได ้

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 

8.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

  คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559                            (หน่วย : บาท) 
 

ช่ือ-สกลุ 
 
 

จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชมุ/
จ ำนวนกำรประชุมรวม  

ปี 2559 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรชดุย่อย** 

(รวม) 
ปี 2559 

1. นางดวงพร สุจรติานุวตั 13/13 1,872,000.00 

2. นายเธยีรชยั ศรวีจิติร 13/13 540,000.00 
3. นายสมพล เอกธรีจติต์* 13/13 - 
4. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี 12/13 665,000.00 
2. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ 13/13 925,000.00 
6.    นายสุทศัน์  ขนัเจรญิสุข 13/13 670,000.00 

7.    นางนิจนิรนัดร ์ สวุรรณเกต 10/10 500,000.00 
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ช่ือ-สกลุ 

 
 

จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชมุ/
จ ำนวนกำรประชุมรวม  

ปี 2559 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรชดุย่อย** 

(รวม) 
ปี 2559 

8. นางสุดา สุวรรณาภริมย์ 2/2 165,000.00 
9. นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั* 9/9 - 

 รวม  5,335,000.00 
หมายเหตุ * นายสมพล เอกธรีจติต ์และนางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั ไดแ้สดงความประสงคไ์ม่รบัค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะกรรมการ

เนื่องจากไดร้บัเงนิเดอืนประจ าในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัตามล าดบั 
 **      ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2559 ไดม้มีตอินุมตัเิหน็ชอบใหเ้สนอจา่ยโบนสักรรมการ 

(ยกเว้นกรรมการผู้จดัการ) เป็นจ านวนเงนิ 750,000 บาท จากผลการด าเนินงานปี 2558 ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
3/2229 วนัที ่7 เมษายน 2559 โดยเงนิโบนสักรรมการดงักล่าวไดร้วมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2559  

 
  คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
  ในปี 2559 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บรหิารจ านวน 15.81 ล้านบาท ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 
เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

ปี 
จ ำนวนผู้บริหำร 

(รำย) 
จ ำนวนเงินค่ำตอบแทน 

(บำท) 
2559 8 15,811,091.81 

 

9.  กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
บรษิทัฯ ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเน่ืองจากพจิารณาเหน็ว่าเป็นกลไกส าคญัในการน าไปสู่การมี

ระบบบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุ้น  
ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ส่งเสรมิการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบรษิัทฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงก าหนดให้มี
นโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีตามที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ครัง้ที ่3/2556 เมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2556 ซึง่ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
หมวดท่ี1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผู้ถอืหุ้น ไดแ้ก่ สทิธกิารซื้อขายหรอืโอนหุ้น สทิธใิน

การทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งก าไรของกจิการและเงนิปันผลอยา่งเท่าเทยีมกนั สทิธใินการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของกจิการอยา่งเพยีงพอ 
สทิธใินการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคบัและหนังสือบริคณห์สนธิและ
ขอ้บงัคบั การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และสทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมในการรบัซือ้หุน้คนืโดยบรษิทั เป็นตน้  
 นอกเหนือจากสทิธพิื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัไดด้ าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสรมิและอ านวย
ความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้รวมถงึนักลงทุนสถาบนั ในการเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1. จดัส่งหนังสอืนัดประชุมให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 21 วนั โดยจะระบุวนั เวลา สถานที ่
และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มลูประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมอยา่งครบถ้วน  

2. ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
หรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 
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3. บรษิทั จดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จดัการประชุม ส าหรบัผู้ถอืหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบนั 
โดยบริษัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ข ัน้ตอนการลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้  

4. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละอสิระ  
5. เมื่อการประชุมแล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ือ

หุน้สามารถตรวจสอบได ้
 อน่ึง บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2559  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 34 
อาคารไอทีโปรเฟสชัน่แนล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงเข้าร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือ
หุน้ประจ าปี 2559 จ านวน 11  ท่าน 
 บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น
ผูด้ าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกวา่  21 วนั 
ก่อนการประชุม และไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพรห่นังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัที ่
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
 บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ในระหว่างวนัที่ 11 พฤศจกิายน – 31 ธนัวาคม 2559 อย่างไรกด็ ีไม่มผีูถ้อืหุน้ส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการ
ประชุมแต่อยา่งใด 
 บรษิทัฯ ระบุความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ไว้ในหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจดัส่งหนังสอืเชิญประชุม   
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากน้ี ผูถ้ือหุน้จะไดร้บัขอ้มูลข่าวสารผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์เวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะให้คณะกรรมการ
บรษิทัฯ เขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุ้นโดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เป็นตน้ เพื่อรว่มชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารชี้แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่ประชุม โดยมทีี่ปรกึษา
กฎหมายท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้น้ี ใน
การประชุมผู้ถอืหุน้ ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้แสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบับรษิทั 
และวาระการประชุมอยา่งเตม็ที ่
 บรษิทัฯ ได้ท าการแจ้งมตทิี่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 โดยระบุผลการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจดัส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัถดัไปภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ พรอ้มทัง้เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั 
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 4.4 ของหุน้ที่ออกแลว้ของบรษิทั (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2229)  

 
หมวดท่ี 2 กำรปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัและดูแลใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้

ถอืหุน้ที่เป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ที่เป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผู้ ถอืหุน้ราย
ยอ่ย โดยไดด้ าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

บรษิทัฯ มีนโยบายที่จะรกัษาสทิธขิองผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมโดยไม่
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกรายมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยหน่ึงหุน้มี
สทิธอิอกเสยีงเท่ากบัหน่ึงเสยีง 

http://www.leaseit.co.th/
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บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องที่เหน็สมควรบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2262 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน – 31 
ธนัวาคม 2262  โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการด าเนินการดงักล่าวโดยจดัส่งในรูปแบบ
จดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่ www.leaseit.co.th อย่างไรกด็ ีไม่มผีู้ถอืหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อยา่งใด 
 บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น
ผูด้ าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 21 วนั 
ก่อนการประชุม และไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพรห่นังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัที ่
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะเพิม่ทางเลอืกในการประชุมให้แก่ผู้ถอืหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรอืบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยบรษิทัฯ ได้จดัเตรยีมหนังสอืมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด ซึ่งระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉันทะ ซึ่งผูถ้ือ
หุน้สามารถก าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อื
หุน้ นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.leaseit.co.th 

การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามล าดบัวาระการประชุม โดยจะมกีารเสนอรายละเอยีด
ในแต่ละวาระอย่างครบถว้น พรอ้มแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอยา่งชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พิม่วาระการประชุมทีไ่มม่กีารแจง้
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
 คณะกรรมการบรษิัทฯได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าวที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลู รวมถงึไดก้ าหนดบทลงโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯหรอืน าขอ้มูลของบรษิทัฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่นตน ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ไดใ้หค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯเกี่ยวกบัภาระหน้าที่ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

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

บรษิทัฯ มนีโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัการท ารายการที่เกีย่วโยงกนัที่เขา้ขา่ยจะต้องขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนท ารายการ  บรษิทัฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อและความสมัพนัธข์องบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบาย
การก าหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกบัรายการดงักล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่าง
ชดัเจนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ มนีโยบายไม่อนุญาตใหม้รีายการระหว่างกนัในลกัษณะที่เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น การ
ใหกู้ย้มืเงนิ การค ้าประกนัสนิเชื่อ 

 บรษิัทฯ มีรายการระหว่างกันกบักลุ่มบรษิัทฯ ในเครอื ซึ่งได้กระท าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามปกตธิรุกจิการคา้ (Fair and at arms’s length)  

 
หมวดท่ี 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

ก) การดแูลสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี 

บรษิทัฯตระหนักถึงสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั และดูแลเพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าสทิธิ
ดงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยด ีทัง้น้ี เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดแีละความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน สร้างความเชื่อมัน่และความมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั ้ งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัในระยะยาว ดงัน้ี 

http://www.leaseit.co.th/
http://www.leaseit.co.th/
http://www.leaseit.co.th/
http://www.leaseit.co.th/
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1. พนักงาน: บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการคดัเลือกบุคลากร ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง และเน้นบุคลากรมี

ประสบการณ์ในการท างานตรงกบัลกัษณะงานของบรษิทัฯ เพื่อความเชี่ยวชาญในงานนัน้ซึ่งบรษิทัฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงาน

เป็นทรพัยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความส าเรจ็ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมุ่งม ัน่ที่จะพฒันาศกัยภาพของพนักงานตลอด

เส้นทางการท างาน โดยพฒันาทกัษะ เพิม่พูนความรูอ้ย่างต่อเน่ือง และความสามารถของพนักงาน รวมทัง้มอบโอกาสในการ

สร้างความก้าวหน้าในการท างานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกนั ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในเรื่องผลตอบแทนที่

เหมาะสมและสามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัชัน้น าโดยทัว่ไป  ตลอดจนการดูแลคุณภาพชวีติของพนักงานทุกคนโดยเท่าเทยีมกนั

โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้อาทเิช่น 

ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี ในรูปแบบของเงนิจูงใจ (Incentive) และเงนิโบนัส (Bonus) และในระยะยาว โดยการ

น าเอารูปแบบการวดัผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard โดยอาศัยการก าหนดตัวชี้วดั (KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือ

ทางด้านการจดัการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิตัิ (Strategic Implementation) โดยอาศยัการวดัหรอืการประเมนิ ที่จะ

ช่วยใหอ้งคก์รเกดิความสอดคล้องเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และมุ่งเน้นในสิง่ที่มคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์รโดยบรษิทัฯ 

ศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน ประเมนิผลการท างานและ

ความก้าวหน้าในการท างานของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ีเพื่อพฒันาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ดี  นอกจากน้ี บริษทัอยู่

ระหว่างการศึกษาโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงานได้ออมและสร้างผลตอบแทนการ

ลงทุนในระยะยาวและมสีว่นรว่มเป็นเจา้ของบรษิทั 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในเรื่องสวสัดกิารและความปลอดภยัของพนักงาน โดยบรษิทัฯได้จดัสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ขัน้พืน้ฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด อาท ิวนัเวลาท างาน วนัหยดุ วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี และวนัลาหยุดประเภทต่างๆ 

รวมถึงการประกันสงัคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ

พนกังานทราบ และนอกจากนัน้บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารอื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด อาท ิการประกนัสขุภาพ ซึ่ง

ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การประกนัชีวิต การประกนัอุบตัิเหตุ และการตรวจสุขภาพประจ าปี 

รวมถึงจดัให้มมีาตรการการดูแลสุขภาพอนามยัของพนักงาน  อาทิ การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคระบาด และการจดัหาหน้ากาก

อนามยัและแอลกอฮอลเ์จลส าหรบัลา้งมอืใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอก นอกจากน้ี บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้เีงนิช่วยเหลอืพนกังาน

ในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสยีชวีติของญาตใิกล้ชดิ การประสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเป็น

ตน้  

จากข้อมูลการเกิดอุบตัิเหตุ การหยุดงาน ในปี 2559 พบว่าสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ หรอือตัราการหยุดงานจากการ

เจบ็ป่วยจากการท างาน เท่ากบั ศูนย ์

นโยบายการพฒันาบุคลากร 
ทรพัยากรบุคคลถอืว่าเป็นสนิทรพัยท์ีม่คีา่สงูสดุในการด าเนินธรุกจิ ดงันัน้ แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากรควรเป็น 

การลงทุนอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว บรษิทัฯไดด้ าเนินการในการพฒันาบุคลากร ดว้ยการพฒันาความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะของ
บุคลากร โดยใชเ้ครื่องมอืในการพฒันาบุคลากร 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ การสอนงานและแบ่งปันความรู ้ (Coaching & Knowledge 
Sharing) และ การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อใหบุ้คลากรสามารถน าความรูม้าประยกุตใ์ช้ในการปฏบิตังิาน 
ซึง่จะสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัองคก์ร และรองรบัการเตบิโตของธุรกจิอยา่งยัง่ยนื ทัง้น้ีบรษิทัฯไดจ้ดัท าโครงการพฒันาบุคลากร
ทีค่รอบคลุมในทุกระดบั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 การจดัการสมัมนาเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดใีนหมูพ่นกังาน ใหม้กีารท างานร่วมกนัเป็นทมี (Team Building) 

รวมถงึการปลูกจติส านึกในระยะยาวใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั ในเรื่องของการเป็นผูใ้ห ้ โดยมรีายละเอยีดการจดั

กจิกรรมดงัน้ี 
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ก. การจดัสมัมนา Team Building ส าหรบัผูบ้รหิารบรษิทั และกลุ่มบรษิทัในเครอื ณ. อ าเภอชะอ า จ.

เพชรบุร ี 

ข. การจดักจิกรรม Team Building ของพนกังานบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่ 19 พฤศจกิายน 2559  ทีจ่งัหวดั

กาญจนบุร ี

 การฝึกอบรม   บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทุกระดบั ตัง้แต่ระดบับรหิาร ระดบั

จดัการ และระดบัปฏบิตักิาร เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และเป็นการยกระดบั

ขดีความสามารถในการแขง่ขนั จงึไดจ้ดัการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรในทุกระดบั ตัง้แต่คณะกรรมการบรษิทั       

ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

ก. ระดบักรรมการ  

 หลกัสตูร Director Accrediation Program (DAP)   จดัโดย IOD  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื  

 นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั  ต าแหน่ง  กรรมการ 

 หลกัสตูรปฐมนิเทศกรรมการใหม ่   ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื  

 รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย ์ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
ข. ระดบับรหิาร 

 หลกัสตูร สมัมนาพจิารณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32   จดัโดย สภาวชิาชพีการบญัช ี ผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม คอื 

นายสมพล เอกธรีจติต ์ ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 หลกัสตูร CFO in Capital Market รุน่ที ่ 2/2559 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย        

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คอื 

นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 
ในปีน้ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหผู้ท้รงคุณวฒุ ิ จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ด าเนินการจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่

พนกังานทัง้ระดบับรหิารและระดบัพนกังาน ดงัน้ี 
ค. ระดบับรหิาร 

 หลกัสตูร Business Plan Development & Risk Identification and Prevention 

 หลกัสตูร Leadership 

 หลกัสตูร Advance Human Resource Planning 

 หลกัสตูร Finance and Accounting for Top Management 

 หลกัสตูร Accounting for Non Accounting 

 หลกัสตูร Risk and Change Management 

 หลกัสตูร Problem Solving 

ง. ระดบัพนักงาน 

 หลกัสตูร HR for Non-HR 

 หลกัสตูร Presentation Skill 

 หลกัสตูร Selling Techniques I 
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 หลกัสตูร Service Excellent 

 หลกัสตูร Introduction to Modern Marketing Techniques 

 หลกัสตูร Negotiation Skills 

 หลกัสตูร Business Ethic and Social Responsibility 

 หลกัสตูร Business Writing 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองคก์ร (In-house Training) จ านวน 1 
หลกัสตูร และภายนอกองคก์ร (Public Training) จ านวน 18 หลกัสูตร มบีุคลากรทีไ่ดร้บัการอบรม จ านวน 20 คน  
แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดด้งัน้ี  

o กรรมการ 2 คน (คดิเป็น 25%) 

o ผูบ้รหิาร  6 คน (คดิเป็น 86%) 

o พนกังาน 12 คน (คดิเป็น 24%) 

สรปุจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมของพนักงานและผูบ้รหิาร ปี  2559  ดงัน้ี 
ระดบัพนักงาน จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลี่ย  (ชม. / คน) 

กรรมการ 1.5  
ผูบ้รหิาร 31.0 
พนกังาน 4.6 
 
 

2. คู่ค้า บรษิทัฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้า ตามข้อตกลงทางการค้าที่ได้ตกลงกนั ทัง้น้ี โดยการก าหนดเงื่อนไขและแนว

ทางการปฎิบตัติ ัง้แต่แรกอยา่งชดัเจนและเป็นธรรม  ตลอดจนการใหค้วามร่วมมอืกบัพนัธมติรทางการคา้เพื่อประโยชน์โดยรวม

ทัง้ 2 ฝ่าย 

 2.1 ลูกค้า: บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบตัิต่อลูกค้า ทุกรายโดยมีการแจ้งเงื่อนไขให้รบัทราบ
อย่างชัดเจน โดยเงื่อนไขดงักล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรม นอกจากน้ี  บริษัทฯ ยงัมุ่งม ัน่ในการให้การบริการลูกค้า และให้
ค าแนะน าช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน พรอ้มรบัฟังปัญหาและวธิแีก้ไขปัญหาใหลู้กค้า โดยไม่เปิดเผยความลบั
ของลูกคา้ 
 2.2 เจ้าหน้ี : บรษิทัฯ มคีวามมุง่ม ัน่ที่จะรกัษาสมัพนัธภาพที่ย ัง่ยนืระหวา่งบรษิทั และเจา้หน้ีอยูเ่สมอ บรษิทัฯ
มนีโยบายในการปฏิบตัติ่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ขอ้มูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจา้หน้ี และ
ยดึมัน่ในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาที่มตี่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครดั ทัง้ในเรื่องการช าระคนืเงนิต้น ดอกเบี้ย 
และค่าธรรมเนียม การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บรษิทัไม่สามารถปฏิบตัิตา ม
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บรษิทัฯจะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบโดยเรว็ เพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไข ทัง้น้ีที่ผา่นมา บรษิทัฯไม่มี
เหตุผดินดัช าระหน้ี  

3. คู่แข่ง : บริษัทฯ ด าเนินการโดยสุจริตและการรกัษามาตรฐานในการให้บริการ และยึดหลกัการไม่กล่าว

พาดพงิคู่แข่ง หรอืบิดเบือนข้อเท็จจรงิของคู่แข่ง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ปฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัด้วยความเข้าใจและความร่วมมอืที่ดี

ระหวา่งกนั ทัง้น้ี บรษิทัฯ ถอืวา่คูแ่ขง่อื่นต่างกม็หีน้าทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิที่ดแีละมคีณุภาพแก่ลูกคา้ เช่นเดยีวกนั 

4. สงัคม ชุมชนและสิง่แวดล้อม: คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ เน้นการประพฤติ

ปฎิบัติอย่างเป็นธรรมตนโดยค านึงถึงหน้าที่ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้จดัท ากิจกรรม

หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลอืชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อาทิ  บรษิทัฯ ร่วมกบั คณะกรรมการบรษิทัฯ คู่คา้ ลูกคา้และ
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เจา้หน้ี ไดร้่วมสนับสนุนสิง่ปลูกสรา้ง สิง่ของบรจิาค และทุนการศกึษา ใหแ้ก่เยาวชนที่ห่างไกล และกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมอย่างต่อเน่ือง โดยไดร้บัความร่วมมอืจากองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน รายละเอยีดเกี่ยวกบักิจกรรมด้านความ

รบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มแสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” 

คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิใหม้กีารใช้ทรพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ และไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิี่สามารถด าเนินการไดภ้ายในบรษิทัฯ อาท ิการประหยดัพลงังานไฟฟ้า การประหยดัน ้า 

การรณรงคก์ารใชก้ระดาษ Recycle การคดัแยกขยะ รวมไปถงึการบ าบดัน ้าทิง้เบือ้งตน้ก่อนปล่อยลงสูท่่อระบายน ้า 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทั

มนีโยบายในการคุม้ครองและปกป้องสิง่แวดล้อม โดยจะด าเนินการส่งเสรมิใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม พฒันาและใช้

เทคโนโลยทีี่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯไดด้ าเนินการเพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมและควบคุมกจิกรรม

ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง อาท ิการจดัการของเสยีทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทั 

 

ข) การเคารพหลกัสทิธมินุษยชนสากล 

บรษิทัฯ สนบัสนุนการเคารพสทิธมินุษยชนทีป่ระกาศใชใ้นนานาประเทศ ซึง่รวมถงึปฏญิญาและอนุสญัญาต่างๆ ของ

สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธมินุษยชน ทัง้น้ี กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ตลอดจนบุคคลอื่นใดทีก่ระท าการในนาม

ของบรษิทัจะตอ้งเคารพในศกัดิศ์รสีว่นบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสทิธขิองแต่ละบุคคลทีต่นไดม้กีารตดิต่อดว้ยในระหวา่งการ

ปฏบิตังิาน โดยจะตอ้งไมก่ระท าการใดๆ หรอืสง่เสรมิใหม้กีารละเมดิหรอืล่วงเกนิสทิธมินุษยชนใด ๆ ตามที่บรษิทัไดก้ าหนดไว้

ในหลกัในการปฏบิตั ิ “จรยิธรรมและธรรมาภบิาลขององคก์ร”  

 

ค) การต่อตา้นทุจรติและการจา่ยสนิบน 

      คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่และการตดิสนิบนทุกรูปแบบและทุกระดบั ไม่ว่า
จะเป็นธรุกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัภาครฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัไดอ้อกนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในปี  2558 โดย
จดัท าเป็นเอกสารแนวการปฏิบัติเกี่ยวกบัการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ โดยห้ามมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบริษทั กระท าการซึ่งเป็นการให้
หรอืรบัของก านัลที่เป็นเงนิ หรอืสิง่ตอบแทนอื่นใด อนัมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่เหมาะสม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบทาง
ธรุกจิ หรอืความสมัพนัธก์บัคู่คา้   ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้ส่วนต้านทุจรติเพื่อประเทศไทย 
(PACT Network) เพื่อแสดงความมุง่ม ัน่ทีจ่ะต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
 ในปี 2559  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหห้น่วยงานซึง่ไมม่สีว่นประสานงานกบัลูกคา้ท าการสอบทานกลบัไปยงัลูกคา้ทุกรายที่เปิด
วงเงนิใหม ่เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัการทุจรติและการจ่ายสนิบน สรปุผลการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว ไม่พบการทุจรติการ
เรยีกรบั หรอืจา่ยสนิบนกบัลูกคา้ 

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่  และกระบวนการในการประเมนิ
ความเสีย่งจากการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 

ผูบ้รหิารของบรษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึน้เพื่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและลดความเสีย่งจาก
ลกัษณะธุรกจิ ซึ่งการควบคุมภายในดงักล่าว จะท าการควบคุมทัง้ในด้านการป้องกนั (Preventive Control) และ การตรวจสอบ  
(Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระท ามชิอบและการทุจรติให้น้อยลง โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารแบ่งแยกหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่การท างานระหว่างพนกังาน รวมถงึจดัท ากระบวนการตดิตามประเมนิผลการ
ปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่  ให้ผูบ้รหิารสามารถไดร้บัรายงานและรบัทราบถงึสาเหตุของข้อบกพร่อง
หรอืสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลไดท้นัท่วงท ีรวมทัง้สามารถปรบัปรุงระบบในเชงิป้องกนัไดอ้ย่างเหมาะสมในการประเมนิผล
ระบบการควบคุมภายในดงักล่าว และใหฝ่้ายตรวจสอบภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่โดยรวมทุกสิ้นปี  และก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
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คอร์รปัชัน่เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ทัง้น้ี กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนมหีน้าที่รายงานการพบเหน็การฝ่าฝืนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ดงักล่าว โดยบรษิทัฯมมีาตรการให้
ความคุ้มครองแก่ผูแ้จง้เบาะแสอย่างเหมาะสม ทัง้น้ี บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อสรา้งความตระหนักถงึความส าคญัและ
เขา้ใจนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้วธิกีารประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ดว้ย  
 

ง) นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไมล่่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาหหรือลิขสิทธิ ์
ดงัต่อไปน้ี 

 พนักงานของบรษิทัทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น  หากพบการ

กระท าทีเ่ป็นหรอือาจเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาใหแ้จง้ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ 

 ตรวจสอบขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคคลภายนอก ที่ไดร้บัมาหรอืจะน ามาใช้ภายในบรษิทั เพื่อลดโอกาสที่จะ

เกดิกรณีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

 พนักงานมหีน้าที่รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาเมื่อพบการกระท าผดิที่เหน็ว่าเป็นการละเมดิสทิธ ิอาจน าไปสู่การ

ละเมดิสทิธ ิหรอืการกระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

 ในการท างาน พนักงานต้องดูแลรกัษางาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วธิกีาร กระบวนการ และข้อเท็จจรงิ

ต่างๆ ที่เป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัไม่ใหถู้กล่วงละเมดิ และไม่เปิดเผยใหก้บัผูใ้ด เวน้แต่ไดร้บัอนุญาต

จากทางบรษิทั 

ขอ้พงึระวงั 
1) การท าซ ้า ดดัแปลง แก้ไขอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ

ต่างๆ โดยไมม่เีหตุอนัควร 

2) การใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบั หรอืเป็นสทิธิข์องผูอ้ื่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ 

3) การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรพัย์สินทางปัญญา ใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินทาง

ปัญญา รกัษาสิทธิ ์และคุ้มครองสิทธิใ์นทรพัย์สินทางปัญญาของบรษิทั โดยไม่มีความเข้าใจที่

ชดัเจนและถูกตอ้ง 

 
จ) การด าเนินการในกรณีมผีูแ้จง้เบาะแสและการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส 

     บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯที ่www.leaseit.co.th   เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผู้

มสีว่นไดเ้สยีมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และรอ้งเรยีนโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยตรงผา่นทางช่องทางดงัน้ี 

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

2. จดหมายทางไปรษณีย ์          :  เรยีน  คณะกรรมการตรวจสอบ 

                 บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 

                 900/17 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

                 กรงุเทพมหานคร 12122 

ในกรณีได้รบัความไม่เป็นธรรมหรอืความเดือดร้อนจากการกระท าของบรษิทั รวมถึงเรื่องที่อาจท าให้เกิดความ

เสียหายต่อบรษิัท และการร้องเรยีนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธ ิ  นอกจากน้ี พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือ

พฤตกิรรมในที่ท างานทีไ่มถู่กตอ้งหรอืสงสยัวา่จะไม่ถูกต้อง หรอืละเมดิต่อธรรมาภบิาลของบรษิทั กฎระเบยีบหรอืกฎหมายใดๆ 

ต่อผูบ้งัคบับญัชา และบรษิทัไดจ้ดัช่องทางส าหรบัพนักงานเพื่อปรกึษาหรอืแจง้เหตุโดยตรงต่อผูช้่วยกรรมการผู้จดัการ หากพบ

http://www.leaseit.co.th/
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เหน็หรอืสงสยัการกระท าใดๆ ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืฝ่าฝืนต่อหลกัในการปฏบิตั ิซึ่งมหีรอือาจมผีลกระทบต่อพนักงาน ผู้มี

สว่นไดเ้สยีอื่นๆ และบรษิทั 

กระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือได้รบัข้อร้องเรียน  :  ความคดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีนทัง้ที่มาจากผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนได้

เสยี และพนักงาน จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบข้อเท็จจรงิ สรุปรายละเอียดของเหตุดงักล่าว เพื่อ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ  และด าเนินการแก้ไขเยยีวยา หรอืด าเนินการทางกฎหมาย

ส าหรบัการกระท าความผดิดงักล่าวต่อไป  และแจ้งผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  ทัง้น้ีข้อมูลของผู้แจง้เบาะแส 

(Whistle blower) และรายละเอยีดอื่นๆ ทีห่น่วยงานตรวจสอบภายในไดร้บัจะถูกเกบ็เป็นความลบั เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูแ้จง้

เบาะแส หรอืพนกังาน 

หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ท้ี่เกีย่วขอ้งกบั
บรษิทัฯ ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ จะท าการเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ รวมถงึเอกสาร
ข่าวของบรษิัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรพัย ์และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.leaseit.co.th โดยบรษิทัฯได้ด าเนินการปรบัปรุงข้อมูลดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัฯไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการด าเนินงานให้แก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน 
และผูท้ีส่นใจ รวมถงึการแถลงขา่วต่อสื่อมวลชน โดยมผีูบ้รหิารของบรษิทัเขา้รว่มประชุมชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อรายงานงบการเงนิที่มขี้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิ และ
สมเหตุสมผล งบการเงนิของบรษิทัฯ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงนิ นอกจากน้ี คณะกรรมการไดจ้ดัให้มกีารด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธผิล เพื่อให้ม ัน่ใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบนัทึกข้อมูลทางการบญัชีมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัย์สนิ และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจรติหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั รวมถึงมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเพื่อท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการระหวา่งกนั และ
ระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัได้
จดัท ารายงานคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหก้ารรบัรอง 

บรษิทัฯ ได้ให้ความส าคญัเรื่องความพงึพอใจของลูกค้า จงึได้มกีารมอบหมายใหห้น่วยงานเฉพาะกิจของบรษิทัฯ 
ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของบรษิทัฯ ทีไม่ได้มปีฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ ท าหน้าที่ในการสอบถามความพงึพอใจของลูกค้าและการ
ตรวจสอบการทุจรติคอรร์บัชัน่ ผลจากการด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ดงัน้ี 

1. ประเดน็ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกคา้  ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด  ทางฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดท้ า

การรวบรวมผลการส ารวจ และน าไปพิจารณาปรบัปรุงการให้บรกิาร โดยได้พิจารณาปรบัโครงสร้างการ

ให้บรกิารกบัลูกคา้ใหม่ในปี 2560 ให้มคีวามเชื่อมโยงกนัตัง้แต่ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบตักิาร ฝ่ายเครดติ ตลอดจน

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

2. ประเดน็ค าถามเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่  สรุปผลการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว ไม่พบการทุจรติการเรยีกรบั 

หรอืจา่ยสนิบนกบัลูกคา้ 
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นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส  :  คณะกรรมการบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนไดเ้สยีทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร แจง้เบาะแส 
ขอ้รอ้งเรยีน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเดน็การท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง 
หรอืระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิ รวมทัง้ก าหนด
มาตรการคุม้ครองและปกป้องผูแ้จง้เบาะแส 
 ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์บรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อท าหน้าที่ในการตดิต่อและ
ใหข้อ้มูลต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์รวมถงึหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวต้องเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงต่อ
ความเป็นจรงิ และทัว่ถงึ    ทัง้น้ี   ผูส้นใจสามารถตดิต่อขอขอ้มูลบรษิทัจากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธไ์ดท้ี่หมายเลขโทรศพัท ์    
+66 2686 3229 หรอืทางอเีมล์ IR@leaseit.co.th บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรง 
 

นโยบำยว่ำด้วยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

 บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของ
ตน หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
ตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อใหบ้รษิทัฯมขีอ้มลูประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบั
การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ 
ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยได ้รวมถงึการที่กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุรติ ซึง่ตอ้ง
ตดัสนิใจโดยไมม่สีว่นไดเ้สยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจขอ้มลูในรายงานดงักล่าวจงึเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม
ดแูลใหก้ารท าหน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. ค ำนิยำม 
บริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัย่อย หมายถงึ   

1. บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ทีม่อี านาจในการควบคมุกจิการ 
2. บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ทีบ่รษิทัยอ่ยตามขอ้ 1 มอี านาจควบคมุกจิการ 
3. บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ทีอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจควบคมุกจิการต่อเป็นทอดๆ โดยเริม่จากการอยูภ่ายใต้
อ านาจควบคมุกจิการของบรษิทัย่อยตามขอ้ 2 

บริษทัในเครือ หมายถงึ บรษิทัมหาชนจ ากดับรษิทัหน่ึงซึง่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดับรษิทัใด
บรษิทัหน่ึงหรอืหลายบรษิทัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 บรษิทัหน่ึงมอี านาจควบคมุเกี่ยวกบัการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการซึง่มอี านาจจดัการทัง้หมดหรอืโดยสว่นใหญ่ของ
อกีบรษิทัหน่ึง 

 บรษิทัหน่ึงถอืหุน้ในอกีบรษิทัหน่ึงเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว  ในกรณีทีบ่รษิทัแรกและหรอืบรษิทั
ในเครอืบรษิทัเดยีว หรอืหลายบรษิทัหรอืบรษิทัแรกและหรอืในชัน้ต่อๆไป  หรอืบรษิทัในเครอืในล าดบัขัน้แรกและหรอื
บรษิทัเดยีว  หรอืหลายบรษิทัถอืหุน้ของบรษิทัใดมจี านวนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ให้
ถอืวา่ บรษิทันัน้เป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัแรกดว้ย  ตามกฏกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่4 (พ .ศ . 2535) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ .ศ 2535 

ผู้บริหำร หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่ง
เทยีบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ีทุ่กราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชี
หรอืการเงนิที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 
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บคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1. บุคคลทีม่อี านาจควบคมุกจิการบรษิทั และในกรณีทีบุ่คคลนัน้เป็นนิตบิุคคลใหห้มายความรวมถงึกรรมการของ     
นิตบิุคคล 
2. คูส่มรส บุตร หรอืบุตรบุญธรรมทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลตามขอ้ 1 
3. นิตบิุคคลตามขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 มอี านาจควบคมุกจิการ 
4. บุคคลอื่นทีม่ลีกัษณะตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 
เมื่อบุคคลใดกระท าการดว้ยความเขา้ใจหรอืตกลงวา่ หากบรษิทัท าธุรกรรมทีใ่หป้ระโยชน์ทางการเงนิแก่บุคคลดงักล่าว 
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 จะไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิดว้ย ใหถ้อืวา่บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งส าหรบัการท าธรุกรรมนัน้ ตามมาตรา 89/1 ของพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 
 
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยห์รอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง (ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้) ค านึงถงึประโยชน์ของตน
มากกวา่ของลูกคา้ (ตามแนวทางการพจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย)์ 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หมายถงึ การท าธุรกรรมระหวา่งบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
บคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หมายถงึ ไดแ้ก่ บุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. ผูบ้รหิารของบรษิทั 
2. ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
3. ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 
4. บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรส หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายกบับุคคลตามขอ้ 1 ขอ้ 2 
หรอืขอ้ 3 ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส บุตร หรอืญาตสินิทอื่น 
5. นิตบิุคคลใดๆ ทีบุ่คคล ตามขอ้ 1 ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคมุ หรอืมสีว่นไดเ้สยีอื่นใด ไม่วา่โดย
ทางตรงหรอืทางออ้มอยา่งมนียัส าคญั 

อ ำนำจกำรควบคมุกิจกำร หมายถงึ 
1. การถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในนิตบิุคคลหน่ึงเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ 
2. การมอี านาจควบคมุคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของนิตบิุคคลหน่ึงไมว่่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม หรอืไมว่า่

เพราะเหตุอื่นใด 
3. การมอี านาจควบคมุการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หน่ึงของกรรมการทัง้หมด ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 2. กฏหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
นโยบายวา่ดว้ยการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีฉบบัน้ี ไดอ้อกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฏหมายที่
เกีย่วขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
2.1. มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดให ้การด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัหิน้าที่ดว้ย
ความรบัผดิชอบ ความระมงัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั มตคิณะกรรมการตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
2.2. มาตรา 89/14 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของ
ตน หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง กรณีเป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 
ทัง้น้ีตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
2.3. มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั จดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 
ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจด็วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
2.4. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 2/2552 ก าหนดให ้กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมี
สว่นไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอื
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บรษิทัยอ่ย 
2.5. มาตรา 88 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้เมื่อมกีรณี 
ดงัต่อไปน้ี 

1. มสีว่นไดเ้สยีไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัช ีโดยระบุขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลกัษณะของสญัญา ชื่อคูส่ญัญา ส่วนไดเ้สยีของกรรมการในสญัญานัน้ (ถา้ม)ี 
2. ถอืหุน้หรอืหุน้กู้ในบรษิทั และบรษิทัในเครอืโดยระบุจ านวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัช ี(ถา้ม)ี 

  
3. กำรรำยงำน 
3.1. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตน หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง กรณี
เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย โดยกรอกแบบแจง้รายงานการมสีว่นไดเ้สยี
ของกรรมการและผูบ้รหิาร (ตามเอกสารแนบ) ดงัน้ี 
             - รายงานในครัง้แรก : ใหร้ายงานภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป นบัจากวนัทีเ่กดิรายการการมสีว่นไดเ้สยี 
             - รายงานการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยี : ใหร้ายงานโดยมชิกัชา้ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยระบุแจง้การเปลีย่นแปลงครัง้ทีเ่ท่าใดไวด้ว้ย 
3.2. กรรมการและผูบ้รหิารสง่แบบแจง้รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหเ้ลขานุการบรษิทัทนัท ีหรอื
ภายในเวลาทีก่ าหนด 
3.3. เลขานุการบรษิทั ด าเนินการดงัน้ี 
            - จดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
            - เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีก่รรมการและผูบ้รหิารรายงานต่อบรษิทั 
            - เปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
  
4. บทก ำหนดโทษ 
ตามบทบญัญตัแิหง่กฏหมาย ก าหนดดงัน้ี 
4.1. มาตรา 281/2 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารผูใ้ด ไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายหรอืท าใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บั
ประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิจ านวนค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ หรอืประโยชน์ที่
ไดร้บั แต่ทัง้น้ีคา่ปรบัดงักล่าวตอ้งไมต่ ่ากว่าหา้แสนบาท 
4.2. มาตรา 281/3 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารบรษิทัผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา 89/14 ตอ้งระวาง
โทษปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท และปรบัไมเ่กนิวนัละสามพนับาทตลอดเวลาทีย่งัมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 
4.3. มาตรา 281/5 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัผูใ้ดไมป่ฏบิตัหิน้าทีท่ีก่ าหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2) 
หรอื (3) หรอืมาตรา 89/16 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท 
4.4. มาตรา 203 แหง่ พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัคนใดไมป่ฏบิตัติามมาตรา 88 หรอื 
ปฏบิตัติามแต่ไมค่รบถว้นหรอืไมต่รงกบัความจรงิ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบาท 
 

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

       โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีรรมการทัง้สิน้จ านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่เป็น
ผู้บรหิารจ านวน 5 ท่าน และยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ านวน 3 ท่าน 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ พจิารณา
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และรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสทิธหิน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชเีพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงนิของบรษิทัฯ ได้   อน่ึง บริษทัฯไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนมากกว่า 5 
บรษิทั (ไมน่บัรวมต าแหน่งทีป่รกึษาในบรษิทัจดทะเบยีน) 

 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นคนละ

บุคคลกนั เพื่อป้องกนัมใิห้บุคคลใดมอี านาจเบ็ดเสรจ็ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ รวมทัง้มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่

ของแต่ละต าแหน่งไวอ้ยา่งชดัเจนในอ านาจด าเนินการของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูก้ าหนดอ านาจหน้าที่ และ

คดัเลอืกบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวโดยประธานกรรมการมาจากการเลอืกตัง้ของกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธาน

ในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนใหก้รรมการ

ทุกท่านมสี่วนร่วมในการประชุม เช่น ตัง้ค าถามหรอืข้อสงัเกต ให้ค าปรกึษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บรหิาร และสนับสนุนการ

ด าเนินธรุกจิของบรษิทั แต่จะไมก่า้วก่ายในการบรหิารการจดัการกจิการของบรษิทั  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

หลากหลาย ทัง้ดา้นการเงนิ การบญัชี การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์กฎหมาย และกจิการธนาคาร โดยกรรมการอสิระของ 

บรษิทัฯ มคีุณสมบตัิสูงกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามรายละเอยีดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หวัขอ้ รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจ

ควบคมุ และเลขานุการบรษิทั  

อน่ึง กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกที่

บรษิทัใชบ้รกิารอยูต่ ัง้แต่จดัตัง้บรษิทั 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรบัผิดชอบตามพระราช 

บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสี าหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบยีน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน

วสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ ์ทิศทางและนโยบายในการด าเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบรษิทั 

และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่ก าหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของ

กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองคณะกรรมการบรษิทัและที่ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์

สงูสุดของบรษิทั และผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นส าคญั ทัง้น้ีเพื่อสรา้งความมัน่คงอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่บรษิทั และเพิม่มูลค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน

ระยะยาว โดยคณะกรรมการบรษิทัก าหนดให้มกีารพจิารณาทบทวนและให้ความเหน็ชอบในวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์ทศิทาง

และนโยบายในการด าเนินงานของบรษิัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เข้ากบัสถานการณ์และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของตน และต้องปฏบิตัหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ 

และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  

นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่างกนัของ

บรษิทัฯ และบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสยีในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามสี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว โดย

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องดูแลให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 
 

สว่นที ่2 หน้า 50 

ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถงึการ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่

ส าคญัของบรษิทัฯ รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชโีดยเครง่ครดั  

 นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้สอบบญัชี หรอืผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี 

พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ไดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

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

คูม่อืจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

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

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุง่ม ัน่ทีจ่ะด าเนินการและยดึถอืจรรยาบรรณของบรษิทัในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. ลกูค้ำ 

ใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจอยา่งเหมาะสม โดยการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่อีย่างมคีณุภาพ 

ใหบ้รกิารดว้ยความเป็นธรรม รวมทัง้ดแูลรกัษาขอ้มลูต่าง ๆ ของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

2. ผู้ถือหุ้น 

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม โดยด าเนินการใหม้ผีลประกอบการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้มรีะบบ

การควบคมุและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. พนักงำน 

สรรหาและรกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถในการปฏบิตังิาน รวมทัง้พฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ืองและสง่เสรมิ

พนกังานใหม้โีอกาส ความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชพี 

4. พนัธมิตรและคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

ปฏบิตัติ่อพนัธมติร และคูแ่ขง่ทางการคา้อยา่งเป็นธรรม และรกัษาความลบัภายใต้หลกัเกณฑ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้ไมแ่สวงหาขอ้มลูของพนัธมติรและคู่แขง่ทางการคา้ อย่างไมสุ่จรติและไมเ่ป็นธรรม 

5. เจ้ำหน้ีและคู่ค้ำ 

ยดึมัน่ในความซื่อสตัยต์่อการปฏบิตัติามเงื่อนไขทีใ่หไ้วต้่อเจา้หน้ีและคูค่า้ทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นเรื่องเงื่อนไขค ้า

ประกนั การบรหิารเงนิทุน รวมถงึการบรหิารสภาพคล่อง เพื่อใหบ้รษิทัมคีวามแขง็แกรง่และมคีวามพรอ้มทีจ่ะช าระหน้ี 

โดยอยูภ่ายใตเ้งื่อนไข รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีก่ าหนด 

6. สงัคม 

ยดึมัน่ในการด าเนินธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และระมดัระวงัในการพจิารณาด าเนินการใด ๆ ในเรื่องที่

กระทบต่อความรูส้กึของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากน้ีบรษิทัจะมุง่ด าเนินการ และใหก้ารสนับสนุนกจิกรรม

ต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 

7. ส่ิงแวดล้อม 

มุง่ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ดแูลดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มของบรษิทัอยา่งมี

ประสทิธภิาพ เพื่อไมใ่หม้ผีลกระทบใด ๆ กบัชุมชนใกลเ้คยีง และสง่เสรมิพนักงานใหม้จีติส านึก และความรบัผดิชอบ

ต่อสิง่แวดลอ้ม 
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8. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

มกีารควบคมุดแูลและป้องกนัเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื

รายการระหวา่งกนัทีไ่มเ่หมาะสม โดยก าหนดนโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิกระบวนการในการพจิารณาและอนุมตัิ

รายการ พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูและอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์น่วยงานต่าง ๆ ทีก่ ากบั

ดแูลบรษิทั 

9. กำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำร 

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นทัว่ถงึและทนักาล 

รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

10. กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีในฐานะบรษิทัจดทะเบยีน จะพฒันางานก ากบัดแูลกจิการของ
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

 
ข. จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั 

กรรมการบรษิทัจะปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม ภายใตห้ลกัการดงัต่อไปน้ี 
 

1. ควำมซ่ือสตัย ์ยติุธรรม และคณุธรรม 

- ในการด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการจะกระท าการดว้ยความซื่อสตัย ์ยตุธิรรม และมคีุณธรรม 
- กรรมการจะไมเ่ลอืกปฏบิตัจิากความแตกต่างดา้นเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรอืความไร้

สมรรถภาพทางรา่งกาย 
- กรรมการจะไมใ่หค้ าสญัญา หรอืท าขอ้ผกูพนัในเรื่องที่บรษิทัไมป่ระสงคจ์ะด าเนินการ  หรอืไมส่ามารถจะ

ด าเนินการได ้
- การด าเนินการใด ๆ ของกรรมการจะตอ้งไมก่่อใหเ้กดิค าถามในเรื่องของความซื่อสตัยส์ุจรติ 
- กรรมการจะยดึมัน่ต่อความจรงิ และจะไมท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม จะไม่พดูหรอื

กระท าการอนัเป็นเทจ็และจะไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิโดยละเวน้การพูด หรอืการปฏบิตัิ 
2. กำรด ำเนินธรุกรรมส่วนตวั 

- การด าเนินธุรกรรมสว่นตวั หรอืธุรกจิอื่น ๆ ของกรรมการ จะตอ้งแยกออกต่างหากจากการด าเนินกจิการของ
บรษิทัในฐานะกรรมการบรษิทั 

- กรรมการจะไมใ่ชช้ื่อบรษิทัในการด าเนินธรุกรรมสว่นตวั หรอืธรุกจิอื่น ๆ 
- กรรมการจะใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารเฉพาะแต่ทีบ่รษิทัมอียูซ่ึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

3. กำรรกัษำควำมลบั 

- กรรมการจะตอ้งท าใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้า่จะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ พนักงาน และการ
ด าเนินงานของบรษิทั ทัง้โดยเจตนา และไมเ่จตนาต่อบุคคลทีส่าม เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั 

- กรรมการจะไมใ่ชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัจากการเป็นกรรมการบรษิทัเพื่อผลประโยชน์ทางการเงนิทัง้ของสว่นตน และของ
ผูอ้ื่น 

 
4. กำรเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ 

- กรรมการจะตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์จากธรุกจิสว่นตวั หรอืธรุกจิอื่น ๆ รวมทัง้เรื่องใด ๆ ทีเ่ป็นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอือาจน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามนโยบายทีอ่าจก าหนดใหก้รรมการปฏบิตัใินแต่ละ
ครัง้โดยทนัท ี
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- กรรมการจะตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธใ์ด ๆ ทีต่นมกีบับรษิทั ตามนโยบายเรื่องความเป็นอิสระทีอ่าจก าหนดให้
กรรมการปฏบิตัใินแต่ละครัง้ 

- การด าเนินกจิการใด ๆ กบับรษิทัของกรรมการ จะตอ้งอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืถูกเขา้ใจว่าเกดิขึน้ 

5. กำรยึดถือปฏิบติัตำมกฎหมำย 

- กรรมการจะยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ 
6. กำรรบัเงิน ของขวญั สนัทนำกำร และกำรเดินทำง 

- กรรมการจะตอ้งไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ระกอบธรุกจิกบับรษิทั 
รวมทัง้ผูท้ีก่ าลงัตดิต่อ เพื่อด าเนินธรุกจิกบับรษิทั 

- ในกรณีทีม่ผีูเ้สนอให ้ กรรมการจะตอ้งไมร่บัผลประโยชน์ส่วนตนในจ านวนที่เกนิความเหมาะสม 
 

ค. จรรยำบรรณพนักงำน 
1. ขอบเขต 

จรรยาบรรณพนักงานน้ีใชบ้งัคบักบัพนกังานของบรษิทัอนัไดแ้ก่ พนักงานบรษิทั และกจิการอื่น ๆ ทีบ่รษิทัมอี านาจ
ควบคมุ  

2. กำรปฏิบติัตำม 

- พนกังานทุกคนมหีน้าทีใ่นการท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ และจรรยาบรรณพนกังาน 
ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไมว่่าจะเป็นตามจารตีประเพณี หรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะไดก้ าหนดไวแ้ลว้ใน
ขณะน้ี และหรอืทีจ่ะก าหนดต่อไปในภายภาคหน้าโดยเครง่ครดั 

3. กำรประกอบกิจกำรงำนอย่ำงมีคณุธรรม 
บรษิทัยดึมัน่ในการด าเนินธรุกจิอย่างมคีณุธรรมและจรยิธรรมในทุกกจิกรรมของบรษิทั ในการประกอบกจิการงาน 
พนกังานตอ้งยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม โดยปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ยตุธิรรม คดิ พูด ท า บนพืน้ฐานความ
ถูกตอ้ง เทีย่งตรง ประพฤตตินให้เหมาะสมตามคา่นิยมทีด่ขีองสงัคม  

4. กำรรกัษำผลประโยชน์บริษทั 

- พนกังานพงึปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ มคีุณธรรม และรบัผดิชอบตามแนวทาง นโยบาย ระเบยีบ
ปฏบิตัทิีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้โดยมุ่งม ัน่ในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ 

- การรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัต้องเกดิจากการกระท าโดยชอบธรรม ไมก่ระท าการช่วยเหลอืสนบัสนุนหรอื
ยอมเป็นเครื่องมอืทีจ่ะท าใหเ้กดิการหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่างๆ ตามหลกัธรรมา      
ภบิาลของการด าเนินธุรกจิ 

5. ควำมเช่ือถือได้ของข้อมูล 

- ขอ้มลูทุกประเภทของบรษิทัตอ้งเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและถูกตอ้ง 
- พนกังานทุกคนจะร่วมมอืกนัในการจดัท าขอ้มลูใหถู้กตอ้งโดยบนัทกึขอ้มลู และจดัท ารายงานอยา่งถูกต้องและทนั

ต่อเหตุการณ์ ขอ้มลูทุกประเภทของบรษิทัตอ้งการความถูกตอ้ง แมน่ย า และความโปรง่ใส  
6. กำรรกัษำควำมลบัของข้อมูล 

- พนกังานจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเวน้เป็นไปตามกฎหมาย หรอืไดร้บั
การอนุมตัจิากบรษิทั 

- การเกบ็รกัษาขอ้มลูของลูกคา้ถอืเป็นเรื่องส าคญัที่พนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัโิดยเครง่ครดั และหา้มมใิหพ้นกังาน
เปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ของลูกคา้แก่บุคคลอื่น ไม่วา่ดว้ยวธิกีาร หรอืสื่อใด ๆ เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้
ใหแ้ก่ผูอ้ านาจตามกฎหมายหรอืตามค าสัง่ศาล 
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7. กำรส่ือสำรและกำรแสดงออกในนำมบริษทั 

- บรษิทัยดึมัน่ต่อการประกอบธรุกจิดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเปิดเผย การสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจะตอ้ง
ถูกตอ้ง เทีย่งตรง ตรงไปตรงมา และมกีารใชช้่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- หา้มการสื่อสาร การตพีมิพ ์และประกาศทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัดว้ยขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นจรงิ บดิเบอืน ประสงค์
รา้ย รวมถงึขอ้มลูทีอ่าจกระทบชื่อเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ทัง้น้ีไมว่า่จะเป็นการสื่อสารดว้ยวาจาหรอืลาย
ลกัษณ์อกัษร 

8. กำรใช้ข้อมลูภำยในเพื่อกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์ 

- หา้มพนกังานทีรู่ข้อ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ ซือ้ขายหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เปิดเผยหรอืใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูทีย่งัไม่เปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทัง้ของตนเอง และหรอืบุคคลอื่นทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

9. กำรคกุคำม 

- บรษิทัยดึมัน่ในการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพและปราศจากการคกุคามใด ๆ หาก
ไดร้บัรายงานถงึเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมใดทีข่ดัต่อแนวปฏบิตั ิและหากเป็นจรงิ จะสง่ผลต่อการลงโทษทางวนิยั 

10. กำรพนัน กำรด่ืมแอลกอฮอล ์และส่ิงเสพติด 

- หา้มพนกังานเสพ ครอบครอง ซือ้ ขาย ขนยา้ย สิง่เสพตดิ หรอืสารควบคมุ )ยกเวน้ยาตามใบสัง่ของแพทย์ (  
- หา้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นระหวา่งปฏบิตัหิน้าที ่เวน้แต่ในงานเลีย้งสงัสรรคห์รอืการตอ้นรบัลูกคา้ตาม

ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั และตอ้งไมด่ื่มจนมนึเมาหรอืขาดสติ 
- หา้มพนกังานเล่นการพนันทุกประเภทในระหวา่งปฏบิตัหิน้าที ่หรอืในพืน้ทีข่องบรษิทั 

11. กำรให้และรบัของก ำนัลและกำรเลีย้งรบัรอง 

- พนกังานตอ้งไมเ่รยีกรอ้งหรอืแสดงอากปักริยิาทีแ่สดงเจตนาทัง้ทางตรงและทางออ้มวา่ ตอ้งการรบัเงนิและหรอื
ประโยชน์อื่นใดทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิของพนักงานในนามบรษิทั เวน้แต่ไดร้บัทรพัยส์นิ และใน
โอกาสทีเ่ป็นพธิกีาร หรอืตามธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ทีด่งีาม หรอืจารตีทางการคา้ 

12. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- พนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตังิานโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญัและตอ้งค านึงอยู่เสมอวา่ ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่นเองจะตอ้งไมม่สี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ขดักบัผลประโยชน์ของบรษิทั และหลกีเลี่ยงความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจมขีึน้ทัง้ทางตรงทางออ้ม 

13. กำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่และสินบน 

- พนกังานมหีน้าทีใ่นการศกึษา และท าความเขา้ใจกบันโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่และสนิบนของบรษิทั และปฏบิตัิ
ตามแนวทางที่ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

14. ทรพัยสิ์นของบริษทั 

- พนกังานทุกคนมหีน้าทีใ่นการดแูลรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัมใิหส้ญูหาย เสยีหาย หรอืน าไปใช้ในทางที่
ผดิ 

15. กำรป้องกนักำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้กบักำรก่อกำรร้ำย 

- พนกังานตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิใหก้บัการก่อการรา้ย 

16. กำรท ำงำนอ่ืนหรือกิจกรรมภำยนอก 

- พนกังานตอ้งไมเ่ป็นพนกังานขององคก์รอื่นหรอืท ากจิกรรมภายนอกอื่น ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในระหวา่งการ
ปฏบิตัหิน้าที่ 
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17. สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทำงกำรเมือง 

- บรษิทัจะยดึหลกัสทิธมินุษยชนเป็นหลกัปฏบิตัริ่วมกนักบัพนกังานทุกคน โดยใหพ้นักงานเขา้ใจในหลกัสทิธิ
มนุษยชน เพื่อน าไปเป็นสว่นหน่ึงในการปฏบิตังิานและไมส่นบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 

- พนกังานจะตอ้งระมดัระวงัการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงในสถานทีท่ างานหรอืในเวลางาน หรอืในสถานที่
ใด ๆ ทีอ่าจท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็นการแสดงความคดิเหน็ในฐานะพนักงานบรษิทั 

 
 ระบบการควบคมุภายใน 

 บรษิทัฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิการ จงึได้มีการ

จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีาร

ควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์มากที่สดุ และมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการอนุมตั ิการบนัทกึรายการ

บญัชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจดัเก็บดูแลทรพัย์สินออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่าง

เหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมกีารควบคุมภายในเกีย่วกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร

สายงานที่รบัผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ นางสาวพีรภา เป่ียมอุดมสุข ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  

 บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธรุกจิที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได ้โดยฝ่ายบรหิาร

จดัการจะมกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานจรงิกบัเป้าหมายที่ก าหนดไวเ้ป็นประจ าทุกเดอืน โดยจะมกีารประเมนิ ปัจจยัความ

เสี่ยงทัง้ที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจยัที่เป็นสาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการ

ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี่ยง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งตดิตามความเสีย่งนัน้ๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคบืหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ (Evaluation on 

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

Assessment) เป็นประจ าทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคดิเหน็ต่อผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ทัง้คณะโดยรวม และเพื่อช่วยใหไ้ดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏบิตังิานในระหวา่งปีที่ผา่น

มา ผลการประเมนิเป็นดงัน้ี 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลปี 2559 

ชื่อกรรมการ คะแนนฉลีย่ทีไ่ด ้

1. นางดวงพร สุจรติานุวตั 4.00 
2. นายเธยีรชยั ศรวีจิติร 4.00 
3. นายสมพล เอกธรีจติต์ 4.00 
4. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี 3.82 
2. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ 4.00 
6.   นายสุทศัน์  ขนัเจรญิสุข 3.64 
7.   รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย์ 3.91 
8. นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 4.00 
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 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะปี 2559 

หวัขอ้การประเมนิ คะแนนเฉลีย่           

(คะแนนเตม็ = 4) 

1.โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.90 

2.บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.88 

3.การประชุมคณะกรรมการ 3.86 

4.การท าหน้าทีข่องกรรมการ 3.98 

5.ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 3.88 

6.การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 3.77 

 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบรายคณะ ปี 2559 

หวัขอ้การประเมนิ คะแนนเฉลีย่           

(คะแนนเตม็ = 4) 

1.โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.71 

2.การประชุมคณะกรรมการ 3.30 

3.บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.54 

 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มกีรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารเขา้ร่วม

ประชุม อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหก้รรมการไดพ้จิารณาและทบทวนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และบรษิทั 

รวมถงึพจิารณาและอภปิรายประเดน็ต่างๆ เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ หรอือยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมกีารแจง้ผล

การประชุมให้กรรมการผู้จดัการรบัทราบ เพื่อพจิารณาและปรบัปรุงต่อไป ทัง้น้ีในปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัให้มกีาร

ประชุมคณะกรรมการ โดยไมม่กีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม 1 ครัง้   เมื่อวนัที ่7 ตุลาคม 2559 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการของบรษิทัฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็นโดยบรษิัทจะแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรยีงกนั โดยการประชุมแต่ละครัง้ได้มีการก าหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชดัเจนและมกีารส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท า
การเพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้บรหิารระดบัสูงเข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอยีด และตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี ประธานกรรมการเปิดโอกาสใหก้รรมการทุก
ท่านได้แสดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม และนอกจากน้ี
บรษิทัมนีโยบายในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการ ใหต้้องมจี านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมต ิต้อง
มกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด รวมทัง้ได้มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัฯ และผู้ที่
เกีย่วขอ้งตรวจสอบได ้
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ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จ านวนปีละ 13 ครัง้ (ไม่นบัรวมการประชุมคณะกรรมการ
ทีไ่ม่มคีณะกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูบ้รหิารเขา้รว่มประชุม จ านวน 1 ครัง้) โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน มดีงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุม/ 
จ ำนวนกำรประชุมรวม 

 ปี 2559 
1.นางดวงพร สจุรติานุวตั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  13/13 
2.นายเธยีรชยั ศรวีจิติร รองประธานกรรมการ 13/13 
3.นายสมพล เอกธรีจติต ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 13/13 
4.พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมการอสิระ  12/13 
5.นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระ  13/13 
6.นายสทุศัน์  ขนัเจรญิสขุ กรรมการอสิระ  13/13 
7.นางนิจนิรนัดร ์สวุรรณเกต กรรมการอสิระ  10/10 
8.รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย*์ กรรมการอสิระ  2/2 
9.นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 9/9 

หมายเหตุ  :  *  รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย์ ได้รบัการแต่งตัง้เขา้รบัต าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่11/2559 เมือ่วนัที ่14 ตุลาคม 2559  แทนนางนิจนิรนัดร ์สุวรรณเกต ทีล่าออกไปเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2559 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้หมด รวมเป็นจ านวน 5 ท่าน ไดท้ าหน้าที่รบัผดิชอบในการ
สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทั ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การปฏบิตัติาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ธรุกรรมของผูม้สี่วนไดเ้สยี หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นต้น  ซึ่งไดก้ล่าวถงึ บทบาท หน้าที่และความ
รบัผดิชอบไวใ้นสว่นของโครงสรา้งการจดัการ 
 อน่ึงในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการพจิารณาและคดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบรษิทันัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบรษิทั ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์   
ผลการด าเนินงาน ความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิการใหส้นิเชื่อ ธุรกจิการเงนิ และความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีรวมถงึความเป็น
อสิระในการด าเนินงานของผูส้อบบญัชใีนปีที่ผ่านมา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการพจิารณา
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2559  ไดแ้ต่งตัง้ให้ นางสาว
สมใจ คุณปสุต   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบียน 4499  หรอืนางสาวรตันา จาละ  ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3734 หรอื
นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4921 ซึ่งทุกคนเป็นผูส้อบบญัชจีาก ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิทัและนอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าที่ในการพจิารณาเสนอแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้าง     
ผูต้รวจสอบภายในอกีดว้ย 
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 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึ้นในทุกไตรมาส หรอือย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในปี 2559 บรษิทัไดจ้ดั
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ และมกีรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชุมดงัน้ี  
 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุม/ 
จ ำนวนกำรประชุมรวม 

 ปี 2559 
1.  นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2.  พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3.  นางดวงพร สจุรติานุวตั กรรมการตรวจสอบ 4/4 
4.  นายสทุศัน์  ขนัเจรญิสขุ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
5.  นางนิจนิรนัดร ์สวุรรณเกต กรรมการตรวจสอบ 3/3 
6.  รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย*์ กรรมการตรวจสอบ 1/1 

หมายเหตุ  :  *  รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย์ ได้รบัการแต่งตัง้เขา้รบัต าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่11/2559 เมือ่วนัที ่14 ตุลาคม 2559  แทนนางนิจนิรนัดร ์สุวรรณเกต ทีล่าออกไปเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2559 
 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ไดท้ าหน้าที่รบัผดิชอบในการพจิารณาให้
ค าแนะน าเกี่ยวกบัค่าตอบแทนส าหรบัประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ดัการและพจิารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของนโยบายคา่ตอบแทน เป็นตน้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพียงพอส าหรบัการ

รกัษากรรมการและผูบ้รหิารที่มคีุณภาพไวโ้ดยไมม่กีารจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกนิควร และอยู่ในระดบัที่สามารถเทียบเคยีงได้

กบับรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยปัจจยัที่จะน ามาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ

บทบาทและความรบัผดิชอบ ทัง้น้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของ

บรษิทัฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร และจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไว ้ซึ่งจะ

พจิารณาจากภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายเดอืน และเบีย้ประชุม มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ต าแหน่ง คา่ตอบแทน 

(เดอืน/บาท) 

เบีย้ประชุม 

(เดอืน/บาท) 

ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 142,222 2,222 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 

กรรมการและกรรมการอสิระ   42,222 2,222 

กรรมการตรวจสอบ 12,222 2,222 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานของกรรมการผู้จดัการในปีที่ผ่านมา โดยประเมนิตามดชันีชี้วดั (Key Performance Indications) ที่ก าหนดไว้ ซึ่งใน

แต่ละหมวดจะมกีารให้น ้าหนักที่แตกต่างกนั และนอกจากนัน้ในปี 2558 บรษิทั ได้จดัท าโครงการให้สทิธแิก่ผูบ้รหิารในการซื้อ



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 
 

สว่นที ่2 หน้า 58 

หลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มีความสอดคล้องกบัผลงานของ

บรษิทั และผลประโยชน์ทีส่รา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด รวมเป็นจ านวน  5 ท่าน ได้ท าหน้าที่รบัผิดชอบในการ
พจิารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหายงัท าหน้าที่พจิารณาและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่เป็นต าแหน่งบรหิารทีส่ าคญัของบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้ 5 ท่าน ท าหน้าที่พฒันาและส่งเสรมิการปฏบิตัติาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรบัของผูถ้ือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก ากบัดูแล 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่าน ท าหน้าที่บรหิารจดัการความเสี่ยงด้าน
สนิเชื่อ ด้านความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย ด้านสภาพคล่องทางการเงนิ ด้านการตลาดและการแข่งขนั ด้านการปฏิบตัิการ 
ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน และด้านอิทธพิลในการบรหิารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมถงึ การบรหิารความเสีย่งดา้นความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนักงาน สงัคม และชุมชน รวมทัง้สิง่แวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

4. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่   

เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทัฯ 

เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏิบตัิงานงานอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ หลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai 

Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลกัสูตรที่มีความส าคญัต่อการพฒันาบรษิทัที่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และสภาวชิาชพีการบญัช ี

ส าหรบัในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารฝีกอบรมแก่กรรมการและผูบ้รหิาร ดงัน้ีคอื 

1. นายสมพล เอกธรีจติต ์          เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร สมัมนาพจิารณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32 

2. นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร Director Accrediation Program (DAP) 

3. นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา     เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร CFO in Capital Market รุน่ที ่2/2559  และ   

              หลกัสตูร สมัมนาพจิารณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32 

       

5. การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯ น าความลบัและ/หรอืข้อมูลภายในของ

บรษิทัฯ ไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่

วา่จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร  พนักงาน และลูกจ้างของบรษิทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบรษิทัฯ ที่มีหรอือาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของ 

บรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซื้อหรอื

เสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไมว่่าทางตรงหรอืทางอ้อม ก่อนที่ขอ้มูลนัน้จะไดม้กีารเปิดเผยต่อสาธารณชน ไมว่่าการกระท า
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ดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะ

ถูกลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบรษิทัฯ 

- บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารเขา้ใจและรบัทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ในบรษิทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์่อ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

- บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั

ไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิใหแ้ก่

สาธารณชนทราบ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ ทราบเกีย่วกบัขอ้ก าหนดขา้งต้น  

 

6. บคุลากร 

- จ านวนบุคลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มพีนกังาน ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี (ไมร่วมผูบ้รหิาร 7 ท่าน) 

ฝ่ำย จ ำนวนพนักงำน(คน) 

1. ฝ่ายขายและการตลาด 17 
2. ฝ่ายบญัช ีการเงนิ และธรุการ 4 
3. ฝ่ายเครดติและนิตกิรรมสญัญา 7 
4. ฝ่ายปฏบิตักิาร 21 
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 

รวม 50 
 

- ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 

-ไมม่ี-  

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

สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ช ัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นไปตามหลัก             
ธรรมาภบิาล โดยเครง่ครดัในเรื่องจรยิธรรม ความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ 

 
นโยบำยภำพรวม 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงาน โดยยดึหลกัปรชัญาในการบรหิารตามพนัธกจิและวสิยัทศัน์คอื 
วสิยัทศัน์ (Vision) 
มุ่งมัน่ที่จะเป็นแหล่งเงนิทุนแนวหน้าที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ (Non Bank) ที่มกีารพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิอย่าง

ต่อเน่ือง ใหม้คีวามแตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการ (Needs) ทีห่ลากหลายของลูกคา้/คูค่า้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหค้รอบคลุม
ตลอดสายวงจรการท าธรุกจิ (Full range services) และตลอดสายประเภทผลติภณัฑ ์(Full range products) 
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พนัธกจิ (Mission) 
เป็นแหล่งเงนิทุนทางเลือกนอกภาคสถาบนัการเงนิ (Non Bank) ที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนในการประกอบธุรกจิ จนน าไปสู่การยกระดบัความสมัพนัธร์ะหว่าง
กนัในระดบัคูค่า้ (True Financial Partner) 

 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดทศิทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื ภายใต ้3 มติหิลกั ดงัต่อไปน้ี 
 

 
1.มิติเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยด้วยกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs  

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานในการส่งเสรมิการเข้าถงึแหล่งเงนิทุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

โดยเป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ ส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต

ทางธุรกจิ แต่ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนในระบบได ้ซึ่งบางรายอาจจ าเป็นต้องพึง่พาเงนิกู้นอกระบบซึ่งอาจเป็นอุปสรรคใน

การขยายกจิการตามเป้าหมายทีค่าดหวงัไว ้

ก.  นวตักรรมทางด้านผลติภณัฑ์ทางการเงนิ บรษิทัฯ มนีวตักรรมทางการเงนิหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อให ้

SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้า SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัความศกัยภาพที่

แทจ้รงิ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการเตบิโตตามศกัยภาพและขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

ข. True Financial Partner  บริษัทสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กบั SMEs ให้มีความรู้ในการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน บนปรชัญาการเติบโตไปพร้อมๆ กนัระหว่างลูกค้ากบับริษทั เสมือนหุ้นส่วนทางการเงนิตาม

ปรชัญาทีว่า่ “True Financial Partner” 
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2. มิติสงัคม :  
พฒันำสงัคมให้เข้มแขง็ 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสงัคมให้เข้มแขง็ ตามแนวทางปฏิบตัิของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงานในการยดึถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปน้ี 
 

ก.  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บริษทัฯ มุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รปัชัน่ ได้มีการก าหนดไว้เป็น

นโยบายของบรษิทัซึ่งบรรจุไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ และก าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานของบรษิทัทุกคนต้อง
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ใหค้่าตอบแทน จ่ายสนิบน เรยีกรอ้ง ไม่ตกลง/รบัสนิบน
จากบุคคลอื่น หรอืหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรอืทางอ้อม  เพื่อให้มกีารตอบแทนการ
ปฏบิตังิานทีเ่อื้อประโยชน์ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั โดยที่ผ่านมาไม่เคยมกีารรายงานหรอื
การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการตดิสนิบนและการคอรร์ปัชัน่ 

ในปี 2558  บรษิทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้สว่นตา้นทุจรติเพื่อประเทศไทย (Partnership Against 
Corruption for Thailand - PACT Network) เพื่อแสดงความมุง่ม ัน่ทีจ่ะต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ในปี 2559  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหห้น่วยงานซึ่งไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัลูกค้าท าการสอบทานกลบัไปยงัลูกคา้ทุกรายที่เปิด
วงเงนิใหม ่เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัการทุจรติและการจ่ายสนิบน สรปุผลการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว ไม่พบการทุจรติการ
เรยีกรบั หรอืจา่ยสนิบนกบัลูกคา้ 

 
ข.  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัฯ ให้ความส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐาน เพื่อส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพด้วยการไม่เลือก

ปฏบิตั ิสง่เสรมิความเสมอภาค ไมแ่บ่งแยกเพศและชนชัน้ ศาสนา ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่อในทางอื่นใด โดยไมเ่น้น
เฉพาะการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนเพยีงล าพงั แต่เน้นความรบัผดิชอบและจรยิธรรมควบคู่ไปดว้ย นอกจากน้ี ยงัเน้น
การมสี่วนร่วมของพนักงานทุกคน การมสีทิธแิละเสรภีาพในการแสดงออกทางด้านความคดิซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของบรษิทัฯ  
รวมไปถึงให้ความส าคญัและเคารพต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั โดยได้ก าหนดปรชัญาในการด าเนิน
ธรุกจิ และบทบาทของบรษิทัฯ ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนกังาน คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร 
เป็นตน้ ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 

ค.  กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บรษิทัฯ  มกีารก ากบัดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดบัที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตภายใต้ระบบการพจิารณา

อย่างเป็นธรรม ในการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง และการจดัระเบยีบองคก์รนัน้ จะด าเนินการอย่างรบัผดิชอบภายใต้กรอบ
นโยบาย รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัแรงงานอย่างเครง่ครดั สรา้งสภาพแวดล้อมการท างานที่ด ีรวม
ไปถงึมสีวสัดกิารทีเ่หมาะสม  

ง.  กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่ค้ำ 
บริษทัฯ มุ่งเน้นการบรกิารที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  ลูกค้าต้องได้รบัข้อมูล รายละเอียดผลิตภณัฑ ์  

ความเสีย่ง เงื่อนไข ผลตอบแทน อย่างถูกต้องและเหมาะสม มคีวามจรงิใจต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ รวมทัง้พยายาม
ทีจ่ะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการบรกิาร 

 

3. มิติส่ิงแวดล้อม :  
  การบรหิารจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ยึดมัน่ในกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ช ัดเจนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นไปตามหลัก             
ธรรมาภบิาล โดยเครง่ครดัในเรื่องจรยิธรรม ความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ 
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เพื่อใหก้ารด าเนินการในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมสามารถด าเนินการ และพฒันาไดอ้ย่างยัง่ยนื   
และยงัส่งผลใหเ้กดิผลส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัได้ก าหนดเป็นนโยบายในการมุ่งมัน่ที่จะจดักจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) น้ี ให้มีความต่อเน่ืองและมีความเชื่อมโยงร้อยประสานกนัจงึได้ก าหนดเป็น
หลกัการดงัน้ี 

o ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง 
o ตอ้งเชื่อมโยงโครงการหรอืกจิกรรมดา้นต่างๆ ให้สอดประสานกนั 
o ตอ้งใหพ้นกังานทุกคนมสีว่นร่วมในกจิกรรมเพื่อสรา้งจติส านึกรว่ม 
o ตอ้งสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติร เช่น การมสีว่นรว่มของบรษิทัคูค่า้ 

ส าหรบั ในปี 2559  บรษิทัฯ จดักจิกรรมโครงการ “รเิริม่คอืพอ่ สานต่อคอืเรา” โดยไดจ้ดักจิกรรมสานต่อโครงการพระราชด าร ิณ 
ศูนยธ์รรมชาตแิละสตัวป่์าเขาน ้าพุ อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบุร ีดว้ยการปลูกป่าและสรา้งฝายชะลอน ้าเพื่อใหเ้ป็นผนืป่าสเีขยีวทีอุ่ดม
สมบูรณ์ไปดว้ยแหล่งต้นน ้าจากการสรา้งฝายชะลอน ้าทีท่ าใหด้นิชุ่มชื้น เพิม่ชวีภาพใหส้ตัวน์ ้าและสตัวป่์า ไดอ้าศยัด ารงชวีติ อกี
ทัง้เป็นการสรา้งความสามคัคใีหพ้นักงานรูจ้กัเสยีสละเพื่อส่วนรวม และตระหนักถงึความสขุของคนในประเทศ ตามพระประสงค์
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิภูมพิลอดยุเดชมหติลาธเิบศรามาธบิด ี จกัรฤีบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร  เพื่อช่วย
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศของป่าใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์และใหพ้นักงานเกดิจติส านึก ตระหนักถงึความส าคญัของธรรมชาตแิละทรพัยากร
ทีใ่ชก้นัอยูใ่นชวีติประจ าวนั ดว้ยการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่  โดยมวีตัถุประสงคภ์ายใตโ้ครงการน้ีทีส่ าคญัอยู ่2 ประการ คอื 

1. เพื่อประโยชน์ต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility)  โดยบริษทัฯ และพนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจกนั
ปลูกป่า  และสรา้งโป่งเทยีมใหเ้ป็นแหล่งอาหารแก่สตัวต์่างๆ ที่อาศยัอยูใ่นป่า เพื่อช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศของป่า
ใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์  พรอ้มปลูกฝังการรูจ้กัแบ่งปันและรกัสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนักงานของบรษิทั  

2. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดใีนหมู่พนักงาน ให้มีการท างานร่วมกนัเป็นทีม (Team Building) รวมถึงการปลูก
จติส านึกในระยะยาวให้แก่พนักงานของบรษิทั ในเรื่องการของการเป็นผู้ให้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถยกระดบั
คณุภาพชวีติของคนในสงัคม 

 

 

 
 

 

http://www.ryt9.com/s/prg/2557012
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11.  กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
  
ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 2/2229 เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2229 โดยมกีรรมการตรวจสอบ ซึง่

ปฏบิตัหิน้าที่คณะกรรรมการบรหิารความเสีย่งร่วมดว้ย จ านวน 2 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิ
ความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยท าการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร แล้วสรปุไดว้่าจากการประเมนิ
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 สว่น ประกอบดว้ย 

 
1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational Control and Environmental Measures) 

 บรษิทัมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และจดัท างบประมาณเพื่อใช้ในการวดัผลการด าเนินงานของ
บรษิทั โดยงบประมาณดงักล่าวจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั นอกจากน้ี ทางบรษิทัไดต้ัง้เป้าหมายใหเ้หมาะสม
และเป็นไปอย่างมีเหตุผลตามภาวะเศรษฐกิจ ผู้บริหารที่รบัผิดชอบแต่ละส่วนงานทางบริษัทได้มีการทบทวนเป็นระยะ ๆ   
โครงสร้างบริษัทเป็นไปตามลักษณะงานและความรบัผิดชอบ ซึ่งมีการก าหนดสายการบังคบับัญชาอย่างชัดเจน เพื่อทุก
หน่วยงานสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและอ านาจการอนุมตัหิรอืการด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ ตามล าดบัขัน้เป็นลายลักษณ์อักษร (Level of Authorization) อีกทัง้มีคู่มือปฏิบัติงาน (Work flow) หรือระเบียบ
ปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผ่ายตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นระยะ  นอกจากน้ีบรษิทัยงัมี
นโยบายและแผนการปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรมต่อลูกคา้ทุกรายเพื่อประโยชน์และรกัษาฐานลูกคา้ในระยะยาว 
 

2. การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Measures) 

 บริษทัมกีารวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะท าให้ปัจจยัความเสี่ยงนัน้เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
พรอ้มทัง้ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี่ยง พรอ้มทัง้หาแนวทางป้องกนั ทัง้น้ี  พนักงานทุกคนทราบบทบาท
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนรวมทัง้ความเสีย่งและมาตรการควบคุมที่อยู่ในความรบัผดิชอบ ซึ่งมาตรการถูกถ่ายทอดผ่าน
ทางขัน้ตอนการท างาน ฝึกอบรมและนโยบายบรษิทั 
 

3. การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Management Control Activities) 

 บรษิทัก าหนดขอบเขตอ านาจการอนุมตัไิวอ้ย่างชดัเจน มคีู่มอืการปฏบิตังิาน (Work Flow) และรายละเอยีดงาน
ของพนักงานในแต่ละส่วนงานและต าแหน่งงาน (Job Description) อย่างชดัเจน  นโยบายรายการระหว่างกนับรษิทัปฏิบตัติาม
หลกัการที่ขออนุมตัไิวก้บัคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยผ่านการพจิารณาความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้ร่วมออกเสยีงในเรื่องดงักล่าว  โดยทางคณะกรรมการจะค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทั
เป็นส าคญั และพจิารณาเสมอืนหน่ึงวา่เป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information and Communication Measures) 

บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบสารสนเทศที่มคีุณภาพและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลอื่นๆ 
และระบบการสื่อสารข้อมูลไปยงัผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนมกีารใช้นโยบายการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปเหมาะสมกบั
ธรุกจิ ซึง่มกีารรบัรองไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชขีองบรษิทั   

บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ และขอ้มลู การป้องการการสูญหาย การเรยีกคนืขอ้มูล 
มกีารควบคุมการล่วงละเมดิลขิสทิธิ ์ การท าซ ้า ดดัแปลง แก้ไขขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ การรกัษาขอ้มูล
ที่เป็นความลับทัง้ของบริษัทและลูกค้า เพื่อให้บริษัทสามารถจดัการระบบสารสนเทศและข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  

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

บรษิทัมกีารตดิตามผลโดยมกีารจดัการประชุมทุก 3 เดอืน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
รวมทัง้เหตุผล และแนวทางปรบัปรงุแก้ไข ขณะเดยีวกนัฝ่ายบรหิารมกีารจดัประชุมทุกสปัดาหเ์พื่อประมวลผลสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อก าหนดแนวทางการแกไ้ขทนัเวลา 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 
ผู้บรหิาร หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดงักล่าว อย่างเพยีงพอแล้ว ส าหรบัการควบคุมภายในห้วข้ออื่น คณะกรรมการบรษิทัฯ 
เหน็วา่บรษิทัฯ มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกนั 
 

11.1  ข้อสงัเกตของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในของบริษทัฯ 
แผนกตรวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตดิตามระบบการบรหิารงานหลกัดา้นต่างๆโดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อให้

บรษิทัฯ แก้ไขปรบัปรุงเพื่อเพิม่การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบตัิงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็น
การพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและจะส่งผลท าให้บรษิทัฯ มรีะบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดย
แผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบในปี 2229  และได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ผลจากการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ มแีนวทางและการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม   
 

11.2  ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในของบริษทัฯ 
บรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ผูส้อบบญัชไีด้

สอบทานประสทิธภิาพระบบการควบคุมทางบญัชขีองบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการปฏบิตัิงานตรวจสอบให้
รดักุมและเหมาะสม ซึง่ผลการตรวจสอบพบวา่การปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปโดยถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี 
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12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 
 

12.1  รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั 
ในปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทั ฯ มกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มรีายละเอยีดสรปุไดด้งัน้ี 

 
บคุคลท่ีอำจมีควำม

ขดัแย้ง 
ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 

มลูค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ปี 2558 ปี 2559  

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

- มี ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กั น  คื อ         
นายเธยีรชยั ศรวีจิติร  
- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ถือ
หุน้รอ้ยละ 39.9 ณ.วนัท ี31 ธนัวาคม 
2559 
 

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

 

 

 

3. ค่าบรกิารจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 

29,823.23 
 
 
 

724,622.22 
 
 
 
 

239,188.32 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 

23,161.32 
 
 
 
- 
 
 
 
 

549,718.03 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เป็นการซื้อทรพัย์สนิเพื่อใชเ้ป็นสนิทรพัย์ของบรษิัทฯในดา้น
ราคาก าหนดจากตน้ทุนส่วนเพิม่ประมาณรอ้ยละ 1-2 เพื่อเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 
เป็นการซื้อสนิค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบรษิัทฯ  ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการคา้ปกตทิัว่ไป  ในดา้นราคาสอดคลอ้งกบั
ราคาตลาด 
 
 

ค่าบรกิารจ่ายเป็นค่าจ้างระบบทรพัยากรบุคคลงานบรหิาร
อาคารสถานที ่และงานบรกิารดา้น IT รวมถงึค่าใชจ้่ายในการ
ใชห้้องประชุมของ SVOA และค่าโทรศพัท์ ซึ่งเป็นรายการที่
เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ด้านราคาส าหรับค่าจ้า งระบบ
ทรพัยากรบุคคล งานบรหิารอาคารสถานทีแ่ละงานบรกิารดา้น 
IT มคีวามสมเหตุสมผล คุ้มค่ากว่าที่บรษิัทฯ จะลงทุนระบบ 
และจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อด าเนินการดังกล่าว ในขณะที่
ค่าใชจ้่ายในการใชห้อ้งประชุมเป็นอตัราเดยีวกบัที ่SVOA คดิ
ค่าบริการในการให้บริษัทในกลุ่มใช้ห้องประชุม และค่า
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บคุคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2558 ปี 2559  
 
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง 
 
การค ้าประกนั : 
วงเงนิค ้าประกนั 
ยอดใชไ้ป 

 
 
 

78,113.87 
 
 
- 
- 

 
 
 

64,200.- 
 
 
- 

โทรศพัทเ์ป็นราคาทีค่ดิตามการใชง้านจรงิ 
 
 
 
 
 
SVOA เขา้ค ้าประกนัเงนิกูย้มืและเงนิเบกิเกนิบญัชกีบัธนาคาร
พาณิชย์  โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน ซึ่งการค ้าประกัน
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสม และเกดิขึ้นเนื่องจากความจ าเป็น
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จาก
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทัฯ  

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

- มี บ ริษั ท  เอ ส วี โ อ เอ  จ า กั ด 
(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
 
- บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) 
มี กรรมการร่วมกันกับทางบริษัทฯ 
คอืนายเธยีรชยั ศรวีจิติร  
 

ค่าใชจ้่าย : 
1.  ซื้อทรพัยส์นิ 
 
 
 
2.  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง 

 
7,473.68 

 
 
 

82,892.37 
 
 

11,829.26 

 
- 
 
 
 

63,775.78 
 
 

10,629.05 

 
เป็นการซื้อทรพัย์สนิเพื่อใชเ้ป็นสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการคา้ปกตทิัว่ไป  ในดา้นราคาสอดคลอ้งกบั
ราคาตลาด 
 
เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใชใ้นงานของบรษิทั ในดา้น
ราคาค านวณตามการใชง้านจรงิ  

 

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

- มีกรรมการร่วมกัน  คือ  น าย
ประกอบ วศิษิฐก์จิการ 
 
 

ค่าใชจ้่าย : 
ค่าส่งเสรมิการขาย 
 
 
ค่าบรกิารอื่นๆ 
 

 
982,912.22 

 
 

12,339.22 
 

 
1,028,079.00 

 
 

12,604.80 
 

 
เป็นค่าโฆษณาสื่อนิตยสารเพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จ ักมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้านราคา
สอดคลอ้งกบัตลาด 
เป็นค่าบรกิารจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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บคุคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2558 ปี 2559  
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง 

 
 

64,222.00 

 
 

171,200.00 

 
 

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

- มี  บ ริ ษั ท  ไ อ ที  ซิ ตี้  จ า กั ด 
(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
 
- บรษิทั ไอทซีติี้ จ ากดั (มหาชน) ม ี
บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
 
- บ ริ ษั ท  เอ ส วี โ อ เอ  จ า กั ด 
(มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน คือ         
นายเธยีรชยั ศรวีจิติร  

ค่าใชจ้่าย : 
1. ซื้อทรพัยส์นิ 
 
 
 
2. ซื้อสนิคา้ 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

 
เป็นการซื้อทรพัย์สนิ เพื่อเป็นสินค้าให้ลูกค้าเช่าซื้อ ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการคา้ปกตทิัว่ไป  ในดา้นราคาสอดคลอ้งกบั
ราคาตลาด 
 
เป็นการซื้อสนิค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบรษิัทฯ  ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการคา้ปกตทิัว่ไป  ในดา้นราคาสอดคลอ้งกบั
ราคาตลาด 

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

- มี  บ ริษั ท  เอ ส วี โอ เอ  จ ากั ด 
(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
 
- บ ริษั ท  เอ ส  วี โ อ เอ  จ า กั ด 
(มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายเธยีรชยั  ศรวีจิติร 
 
 
 
 

ค่าใชจ้่าย : 
1.  ซื้อสนิคา้ 
 
 
 
2.  ค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร 
 
3.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
 
 
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง 

 
- 
 

 
 

724,788.48 
 

 
144,222.77 

 
 

 
 

73,422.71 

 
- 
 

 
 

781,103.89 
 

 
138,662.92 

 
 

 
 

76,802.73 

 
เป็นการซื้อสนิค้า เพื่อขายให้แก่ลูกค้าของบรษิัทฯ  ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการคา้ปกตทิัว่ไป  ในดา้นราคาสอดคลอ้งกบั
ราคาตลาด 
 
เป็นค่าเช่าและค่าบรกิารทีบ่รษิทัฯ เช่าเพือ่เป็นส านักงาน ดา้น
ราคาค านวณตามพืน้ทีท่ีใ่ชง้าน  
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ประกอบด้วยค่าแม่บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าภาษี
โรงเรอืน และค่าที่จอดรถ ซึ่งเป็นรายการที่มคีวามจ าเป็นต่อ
บรษิทัฯ ดา้นราคาเป็นราคาทีค่ดิตามการใชง้านจรงิ   
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บคุคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำร (บำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2558 ปี 2559  
บรษิทั กลุ่มแอดวานซ์ รี
เสริช์ จ ากดั  (ARG) 

บรษิัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสริ์ช จ ากดั 
มกีรรมการชื่อ นายโสภณ อิงค์ธเนศ 
ซึ่ งเป็นคู่ สมรสของกรรมการของ 
บริษัท ลีซ อิท จ ากัด (มหาชน) ชื่อ 
นางสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 

ค่าใชจ้่าย : 
1.  ค่าบรกิารจด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลง
กรรมการ และอ านาจ
กรรมการ 
 
2.ค่าพฒันา
ระบบซอฟทแ์วร ์
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
11,672.22 

 
 
 
 

2,040,717.12 
 
 
 

2,078,796.00 

 
เป็นรายการที่มคีวามจ าเป็นต่อบรษิทัฯ ดา้นราคาเป็นราคาที่
สอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
 
 
เป็นรายการที่บรษิัทฯ ได้พิจารณาขอ้เสนอการบรกิารดแีล้ว 
และพจิารณาในดา้นราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

บรษิทั บซิเินส ออนไลน์
จ ากดั (มหาชน) (“BOL”) 

ในปี 2559 ได้ท าการทบทวนความ
เกี่ยวโยงกันแล้ว พบว่า ไม่มีความ
เกีย่วโยงกนั 
 
 

ค่าใชจ้่าย : 
ค่าบรกิารจ่าย 
 
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง 

 
433,242.94 

 
 
 

428,000.00 

 
421,008.00 

 
 
 
- 

 
เป็นค่าธรรมเนียม ระบบ DSS (Decision Support System) 
เพื่อใช้ตรวจเช็คข้อมูลลูกค้าในการให้สินเชื่อในด้านราคา
สอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
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ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 
           กรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัรายการระหวา่งกนัและมคีวามเหน็วา่รายการ
ระหวา่งกนัมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามราคาตลาดหรอืราคายตุธิรรมและไมม่คีวามแตกต่างจากการขาย
หรอืซือ้กบับุคคลภายนอกอื่น 

 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 
การท ารายการระหวา่งกนัเป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด

ของบรษิทัฯ และถอืวา่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธรุกจิทัว่ไป และบรษิทัฯไดจ้า่ยค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยตุธิรรม  
 ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

ส าหรบัขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนั  บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ โดยฝ่ายบรหิารจะประมาณการรายรบั-รายจา่ย 
ซึง่เป็นรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้เป็นประจ า และจดัท างบประมาณรายการระหวา่งกนัแต่ละประเภททีจ่ดัท าขึน้ในระยะเวลา   
1 ปี เพื่อขออนุมตัติ่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัก่อนการด าเนินการเบกิจ่าย 

 แนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
 บรษิทัฯ คาดว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากรายการระหว่างกนัของ
บรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใหเ้ป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบและพจิารณาเปิดเผยขอ้มูลของรายการระหว่างกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้มคีวามถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัย์สนิตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตแหง่ประเทศไทย 

 นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ จากการท ารายการระหวา่งกนัของ

บรษิทัและบุคคลอื่นทีอ่าจมคีวามขดัแยง้วา่ ผูบ้รหิารและผูม้สีว่นไดเ้สยีจะไมส่ามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว 
โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตั ิ ตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ
เปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติาม
มาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีโดยเครง่ครดั 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ี หรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ แลว้แต่กรณีพจิารณา
ตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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ส่วนท่ี 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
13.  ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 
 13.1งบกำรเงิน 
 13.1.1  สรปุรำยงำนกำรสอบบญัชี 

 (ก)  งบการเงนิปี 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวศริวิรรณ สรุเทพนิทร์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4604 
จากบรษิทั ส านกังาน เอนิสท์แอนด ์ยงั จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯไดใ้ห้ความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อ งตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยมวีรรคอธบิายซึ่งสรุปได้ว่าเกี่ยวกบัการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 
เรื่อง “ภาษีเงนิได้” มาถือปฏิบตัิ บรษิทัฯ ได้ปรบัย้อนงบการเงนิย้อนหลงังบการเงนิส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่31 ธนัวาคม 2555 ที่
แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ เพื่อสะท้อนรายการปรบัปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าว นอกจากน้ีไดน้ าเสนองบแสดง
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ โดยใชน้โยบายบญัชดีงักล่าวเช่นกนั  

(ข) งบการเงนิปี 2557 ตรวจสอบโดย นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4604 
จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และได้ให้ความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

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

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และได้ให้ความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ง) งบการเงนิปี  2559 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4499 จาก
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และได้ให้ความเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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 13.1.2  ตำรำงสรปุข้อมลูทำงกำรเงิน 
บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

       งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน    
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สนิทรพัย์         
สนิทรพัยห์มุนเวยีน         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9.98 1.16 71.47 6.10 78.72 3.95 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  51.87 6.03 24.09 2.06 25.56 1.28 
ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ       
-    ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 144.96 16.84 112.98 9.64 111.19 5.58 
-    ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ 50.70 5.89 72.54 6.19 80.60 4.05 
-    ลกูหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 253.66 29.47 518.31 44.23 846.53 42.51 
-    ลกูหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ 187.34 21.76 202.11 17.25 640.76 32.17 
ภาษซีือ้รอเรยีกคนื 
ทรพัยส์นิรอการขาย 

1.86 
- 

0.22 
- 

- 
- 

- 
- 

2.90 
2.14 

0.15 
0.11 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 5.47 0.64 8.26 0.70 7.45 0.37 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 705.84 82.01 1,009.78 86.17 1,795.85 90.17 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน       
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 16.03 1.86 43.35 3.70 29.94 1.50 
ลกูหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ-สุทธ ิ 14.76 1.72 - - - - 
ลกูหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - สุทธ ิ 1.42 0.16 0.11 0.01 0.91 0.05 
ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ – สุทธ ิ 88.05 10.23 56.69 4.84 111.73 5.61 
ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ – สุทธ ิ 21.24 2.47 44.56 3.80 28.66 1.44 
อุปกรณ์ 7.78 0.90 9.72 0.83 10.17 0.51 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 1.23 0.14 1.33 0.11 3.63 0.18 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4.43 0.51 6.31 0.54 10.67 0.54 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 154.95 17.99 162.06 13.83 195.71 9.83 
รวมสินทรพัย์ 860.78 100.00 1,171.84 100.00 1,991.56 100.00 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุ้น       
หนี้สนิหมุนเวยีน       
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 366.20 42.54 313.18 26.73 843.84 42.37 
ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ       
-    เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 23.88 2.77 9.19 0.78 20.26 1.02 
-    ภาษขีายทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 
-    หุน้กู้ 

13.88 
- 

1.61 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
199.78 

- 
10.03 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 8.38 0.97 0.66 0.06 2.43 0.12 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สุทธ ิ 0.38 0.04 0.43 0.04 0.49 0.02 
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 6.29 0.73 9.99 0.85 13.84 0.69 
เงนิรบัรอคนืลกูหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้งและลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 30.85 3.58 42.91 3.66 58.90 2.97 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 24.73 2.87 29.19 2.49 39.87 2.00 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 474.58 55.13 405.56 34.61 1,179.40 59.22 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สุทธ ิ 8.75 1.02 1.11 0.09 31.90 1.60 
เงนิค ้าประกนัรบัจากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - - - - - - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สุทธ ิ 1.56 0.18 1.13 0.09 0.65 0.03 
หุน้กู ้ - - 349.03 29.78 299.47 15.04 
ส ารองผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 3.12 0.36 3.89 0.33 4.36 0.22 
ภาษขีายทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ – สุทธ ิ 7.83 0.91 - - - - 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 21.27 2.47 355.17 30.31 336.38 16.89 
รวมหน้ีสิน 495.85 57.60 760.72 64.92 1,515.78 76.11 
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บริษทั ลีซอิท จ ำกดั (มหำชน) 

       งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน    
                                                                                                                                                 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้           

ทนุเรอืนหุน้ 
          

  ทนุจดทะเบยีน 200.00 23.23 200.00 17.07 200.00 10.04 
  ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 200.00 23.23 200.00 17.07 200.00 10.04 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 70.72 8.22 70.72 6.03 70.72 3.55 
ก าไรสะสม 

    
  

  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8.16 0.95 11.68 1.00 16.85 0.85 
  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  86.06 10.00 128.71 10.98 188.21 9.45 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 
- - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 364.94 42.40 411.11 35.08 475.78 23.89 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 860.78 100.00 1,171.84 100.00 1,991.56 100.00 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

                                                                                                                                           (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รายไดด้อกเบีย้* 79.96 62.44 119.69 62.69 174.30 60.69 
รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 27.19 21.23 55.26 28.95 97.00 33.78 
รายไดอ้ื่น 20.91 16.33 15.96 8.36 15.89 5.53 
รวมรำยได้ 128.07 100 190.91 100 287.19 100 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย 11.75 9.17 15.75 8.25 28.41 9.89 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 30.48 23.80 43.19 22.62 63.26 22.03 
หนี้สงสยัจะสูญ 5.5 4.29 13.30 6.97 23.75 8.27 
รวมค่ำใช้จ่ำย 47.73 37.27 72.24 37.84 115.42 40.19 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ
ภำษีเงินได้นิติบคุคล 80.34 62.73 118.68 62.17 174.77 60.86 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 21.47 16.76 29.57 15.49 45.02 15.68 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบคุคล 58.87 45.97 89.11 46.68 126.76 44.14 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 11.06 8.64 18.66 9.77 26.09 9.08 
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 47.81 37.33 70.45 36.90 100.66 35.05 
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งบกระแสเงินสด 
        (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 
2557 2558 2559 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน      
ก าไรก่อนภาษ ี 58.87 89.10 126.76 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรบั(จ่ำย)จำกกิจกรรม
ด ำเนินงำน 

 

  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1.33 1.94 2.34 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 5.5 13.09 23.75 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.39 0.42 0.47 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ - (0.004) (0.003) 
ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ 21.47 29.57 44.38 
ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบีย้รบัตามสญัญาเชา่ทางการเงนิและสญัญาเชา่ซือ้ 
ค่าใชจ้า่ยออกหุน้กู ้

(35.48) 
- 

(29.81) 
- 

(33.02) 
0.64 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 52.08 104.32 165.32 

สินทรพัยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 
 

  
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 7.70 29.07 (0.11) 
ลูกหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง (112.90) (272.55) (343.98) 
ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิและสญัญาเชา่ซือ้ 38.10 40.14 (13.05) 
ลูกหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ 
ทรพัยส์นิรอการขาย 

(78.22) 
- 

2.66 
- 

(447.39) 
(2.14) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1.37 (0.92) (2.84) 
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

  
 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1.37 (7.72) 1.77 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 10.62 (0.93) 25.90 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (10.82) (7.83) - 
เงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (90.70) (113.78) (616.51) 

จา่ยดอกเบีย้ (22.84) (25.46) (43.43) 
จา่ยภาษเีงนิได ้ (9.55) (16.76) (26.60) 
เงินสดสทุธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (123.09) (155.99) (686.55) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 

  
 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง(เพิม่ขึน้) 3.34 (27.32) 8.31 
ซือ้อปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1.25) (3.99) 0.01 
เงินสดสทุธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 2.09 (31.30) 8.32 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

  
 

เงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) 9.79 (53.02) 530.65 
เงนิสดรบั/จา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (14.33) (22.94) 41.25 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ - 348.74 149.57 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 145.60 - - 
เงนิปันผลจา่ย (20.00) (24.00) (36.00) 
เงินสดสทุธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 121.06 248.80 685.48 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 0.06 61.50 7.25 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 9.91 9.97 71.47 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 9.97 71.47 78.72 

 

 



บริษทั ลีซ อิทจ ำกดั (มหำชน)                                                                                                      แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 
 

 สว่นที ่3 หน้า 74 
 

 

 13.1.3  ตำรำงสรปุอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
   
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 2557 2558 2559 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร     
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 37.33% 36.90% 35.05% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(%) 17.22% 18.16% 22.70% 
อตัราดอกเบีย้รบั (รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร) (%) 15.90% 19.48% 18.67% 
อตัราดอกเบีย้จา่ย(%) 5.36% 8.19% 6.33% 
ส่วนตา่งอตัราดอกเบีย้(%) 10.54% 11.29% 12.34% 
อตัราดอกเบีย้รบั(ไมร่วมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร)(%) 11.86% 13.33% 12.00% 
อตัราดอกเบีย้จา่ย (%) 5.36% 8.19% 6.33% 
ส่วนตา่งอตัราดอกเบีย้ (%) 6.50% 5.14% 5.67% 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio) 

 
  

อตัราส่วนรายไดด้อกเบีย้สุทธติ่อสนิทรพัย(์%) 11.08% 14.31% 14.31% 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย(์%) 6.18% 6.93% 6.36% 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย(์เทา่) 0.17 0.19 0.18 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (Financial Ratio) 
 

  
อตัราหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.36 1.85 3.19 
อตัราส่วนเงนิใหกู้ต้่อเงนิกูย้มื(%) 1.70 1.53 1.32 
อตัราการจา่ยเงนิปันผล(%) 50.20% 51.10% 22.09 
อตัราการจา่ยเงนิปันผล(%) หลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย 52.84% 53.79% 23.29 
อตัรำส่วนคณุภำพสินทรพัย ์(Asset Quality Ratio) 

 
  

อตัราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูต่อสนิเชือ่รวม(%) (ก่อนหกัค่าเผื่อฯ) 2.03 2.83 2.68 
อตัราส่วนหนี้สญูต่อสนิเชื่อรวม (%) - - 0.11 

 
** มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2560 เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 อนุมตัิ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2559 ในรปูของหุน้ปันผล และเงนิสด ดงันี้คอื 

ก) จ่ายเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจ านวนไมเ่กนิ 20,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวเ้ท่ากบั 1 บาท ใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา  10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมลูค่าไมเ่กนิ 20,000,000 บาท คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผล 
0.10  บาทต่อหุน้ ทัง้นี้ ในกรณผีูถ้อืหุน้รายใดมเีศษหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดแทน
ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

ข) จ่ายปันผลเป็นเงนิสดอตัราหุน้ละ 0.0112  บาท หรอืเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,240,000.00 บาท  
รวมคดิเป็นอตัราการจ่ายปันผล 23.29% ของก าไรสุทธหิลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย 
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14.  กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน 
 

14.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 การมผีลติภณัฑท์างการเงนิที่หลากหลายครอบคลุมทัง้สายวงจรธุรกจิ  สง่ผลท าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ มี
การเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยรายไดร้วมของบรษิทัฯ ในปี 2558 เป็นจ านวน 190.91 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้ในปี 2559 เป็นจ านวน 
287.19 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตของรายไดร้วมเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 49.07 และ รอ้ยละ 50.43 ตามล าดบั  

(ก) รำยได้ 
โดยรายไดข้องบรษิทัฯ ปี 2559 ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบี้ย รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร และรายได้

อื่น จะคดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 60.69 รอ้ยละ 33.78 และรอ้ยละ 5.53 ตามล าดบั จะเหน็ไดว้า่รายไดด้อกเบีย้จะเป็นรายไดห้ลกัของ
บริษัทฯจะมีสดัส่วนสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น  ซึ่งสูงขึ้นตามแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของปี 2559 โดยเพิ่มสดัส่วนในหน้ี
ภาคเอกชนใหสู้งขึน้จากเดมิรอ้ยละ 20 ของสนิเชื่อ(ลูกหน้ี)คงเหลอืเป็นรอ้ยละ 30 ของสนิเชื่อ(ลูกหน้ี)คงเหลอื และเพิม่สดัส่วน
หน้ีสนิเชื่อที่มอีตัราผลตอบแทนสูงใหม้สีดัสวนทีเ่พิม่สูงขึน้ ท าใหร้ายไดท้ีเ่กดิจากสนิเชื่อการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง (Factoring) สนิเชื่อ
โครงการ (Project Backup Financing) และสินเชื่ อเพื่ อค ้ าประกันซอง (Bid Bond Guarantee) สูงขึ้น รวมถึงรายได้จาก
คา่ธรรมเนียมจากการใหว้งเงนิสนิเชื่อ(Front-end Fee) แก่ลูกคา้รายใหมเ่พิม่ขึน้ และในปี 2559 บรษิทัฯ ไดมุ้ง่เน้นการขยายสว่น
แบ่งการตลาดส าหรบัสนิเชื่อรบัซื้อลูกหน้ีการคา้ โดยเน้นที่การหาลูกค้าใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เพื่อเพิม่โอกาสในการรบัซื้อหน้ีการคา้ให้
สูงขึน้ จะท าให้บรษิทัฯ สามารถท ารายไดไ้ดสู้งขึ้น บนฐานความเสี่ยงต ่า และเพื่อเป็นฐานลูกค้าที่ จะต่อยอดไปสนิเชื่อกลางน ้า 
และสนิเชื่อตน้น ้าต่อไปในอนาคต  

 
รำยได้ดอกเบีย้ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าซื้อ การ

รบัโอนสิทธิเรยีกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ ์
ส าหรบัปี 2558 และ 2559 ดงัน้ี 
 

รำยได้ดอกเบีย้ ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

-      สญัญาเช่าการเงนิ 19,842 11.38 20,951 17.50 -1,109 -5.29 
-      สญัญาเช่าซื้อ 13,179 7.56 8,856 7.40 +4,323 +48.41 
-      การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 85,947 49.31 53,937 45.06 +32,010 +59.35 
-      สญัญากูย้มืเงนิ 55,329 31.75 35,949 30.04 +19,380 +53.91 

รวมรายไดด้อกเบีย้ 174,297 100.00 119,693 100.00 +54,604 +45.62 

     
จากตารางดงักล่าวในปี 2559 จะเหน็ว่าสดัส่วนรายไดด้อกเบี้ยจากการใหส้นิเชื่อระยะยาว ไดแ้ก่สญัญาเช่า

ทางการเงนิมสีดัส่วนรอ้ยละ 11.38 และสญัญาเช่าซื้อมสีดัส่วนรอ้ยละ 7.56 รวมเป็นสดัส่วนรายได้ดอกเบี้ยการประเภทสนิเชื่อ
ระยะยาวรอ้ยละ 18.94 และรายไดด้อกเบี้ยไดจ้ากการใหส้นิเชื่อระยะสัน้ ไดแ้ก่ การซือ้สทิธเิรยีกรอ้งมสีดัส่วนรอ้ยละ 49.31 และ
สญัญากูย้มืเงนิมสีดัสว่นรอ้ยละ 31.75 รวมเป็นสดัส่วนรายไดด้อกเบี้ยการประเภทสนิเชื่อระยะสัน้รอ้ย 81.06 ในขณะที่ในปี 2558 
สดัส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสนิเชื่อระยะยาวรอ้ยละ 24.90 สดัส่วนประเภทสินเชื่อระยะสัน้ร้อยละ 75.10  ซึ่งจะเหน็ได้ว่า 
แมว้่ารายไดด้อกเบี้ยตามสญัญาเช่าการเงนิในปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 แต่เมื่อรวมกบัรายไดด้อกเบี้ยตามสญัญาเช่าซือ้แล้ว 
ในปี 2559 สามารถท ารายไดไ้ดเ้พิม่ขึน้จากปี 2558 คดิเป็น 10.78% เน่ืองจาก บรษิทัฯ มนีโยบายขยายฐานลูกคา้ไปสู่ธรุกจินอก
ภาคไอทใีหม้ากขึน้ ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัฯจะยงัคงรกัษาสดัส่วนความสามารถในการท ารายไดข้องผลติภณัฑด์งักล่าวไวไ้ด ้ ส าหรบั
รายไดด้อกเบี้ยจากการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง ในปี 2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 59.35 สาเหตุที่เพิม่ขึน้สูงเน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจที่จะ
ขยายการเติบโต จงึได้เร่งขยายฐานลูกค้าของบรษิทัฯ ให้มากยิง่ขึ้น และในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ นัน้ ต้องเริม่จากการให้
สนิเชื่อที่มคีวามเสีย่งต ่า ซึ่งกค็อืสนิเชื่อการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง  และรายไดด้อกเบี้ยจากการใหกู้้ยมืเตบิโตเพิม่ขึ้นถงึรอ้ยละ 53.91 
จากปีก่อนเน่ืองจากเป็นผลติภณัฑใ์หมท่ีเ่ริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ปี 2555 และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ ีอยา่งไร
กต็ามการใหส้นิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการนัน้มคีวามเสีย่งสูง ดงันัน้ลูกคา้เกอืบทัง้หมดในส่วนของสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ
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จะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อธุรกิจกบับรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมปีระวตัิการช าระเงนิที่ด ีเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว รวมทัง้
จะตอ้งโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการช าระเงนิของลูกหน้ีใหก้บับรษิทัฯ สรปุไดว้า่รายไดด้อกเบีย้รวมในปี 2559 เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 
มอีตัราเตบิโตเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 45.62 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าการเงนิ 
สญัญาเช่าซือ้ การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการและการค ้าประกนัซอง โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารแยกผลติภณัฑ ์ส าหรบัปี 2558 และ 2559 ดงัน้ี 

 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
- สญัญาเช่าการเงนิ 386 0.40 300 0.54 +86 +28.67 
- สญัญาเช่าซื้อ 122 0.13 149 0.27 -27 -18.12 
- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 43,743 45.09 21,031 38.06 +22,712 +107.99 
- สญัญากูย้มืเงนิ 38,203 39.38 25,668 46.45 +12,535 +48.84 
- การออกหนงัสอืค ้าประกนัซอง 
- การออก Letter of Credit 
- อื่นๆ 

     13,592 
         932 
           26 

14.01 
0.96 
0.03 

       8,095 
            0 
           18 

14.65 
0 

0.03 

+5,497 
+932 

+8 

+67.91 
N/A 

+44.44 
รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 97,004 100.00 55,261 100.00 +41,743 +75.54 

 
จากตารางด้านบน ในปี 2559 เห็นว่าสดัส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารจากการให้สนิเชื่อระยะยาว 

ไดแ้ก่สญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซื้อสดัส่วนรอ้ยละ 0.40 และ 0.13 ตามล าดบั สดัส่วนสว่นรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารจาก
ใหส้นิเชื่อระยะสัน้ ไดแ้ก่ การซื้อสทิธเิรยีกรอ้งรอ้ยละ 45.09 สญัญากู้ยมืเงนิมสีดัส่วนรอ้ยละ 39.38 การออกหนังสอืค ้าประกนั
ซองร้อยละ 14.01 และการออก Letter of Credit ร้อยละ 0.96 จะเหน็ได้ว่าสดัส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมาจากการ
ใหบ้รกิารประเภทสนิเชื่อระยะสัน้ถงึรอ้ยละ 99.47 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการให้สินเชื่อระยะสัน้ ได้แก่ การซื้ อสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 
107.99 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ เร่งหาลูกค้าและเปิดวงเงินรายใหม่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง จึงมีรายได้
คา่ธรรมเนียมจากการเปิดใชว้งเงนิเพิม่ขึน้มาก สญัญาใหกู้ย้มืเงนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.84 จากปีก่อน เน่ืองจากสนิเชื่อเพื่อสนบัสนุน
โครงการเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ จงึมอีตัราการเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งจะเพิม่ขึ้นไปในทิศทางเดยีวกนักบัรายได้ดอกเบี้ย ในปี 2559 
รายไดค้่าธรรมเนียมการออกหนังสอืค ้าประกนัซองเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 67.91 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบการให้บรกิาร
ออกหนังสอืค ้าประกนัซองใหเ้ป็นไปตามนโยบายภาครฐั คอื การประมูลงานแบบ E-Bidding ท าใหเ้พิม่โอกาสในการเขา้ประมูล
งานใหก้บัลูกคา้ของบรษิทัฯ  

 
รำยได้อ่ืนทีส่ าคญัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจดัหาสนิคา้ และรายไดอ้ื่น ซึง่สว่นใหญ่มาจากรายไดด้อกเบี้ย

จา่ยช าระล่าชา้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.30 และรอ้ยละ 80.70 ตามล าดบั ส าหรบัปี 2559 ดงัน้ี 
 
รำยได้อ่ืน ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
    -  รายไดจ้ากการจดัหาสนิคา้ 3,066 19.30 3,187 19.97 -121 -3.80 
    -  อื่น ๆ 12,823 80.70 12,774 80.03 +49 +0.38 

 
รวมรำยได้อ่ืน 15,889 100.00 15,961 100.00 -72 -0.45 
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(ข) ค่ำใช้จ่ำย ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการขาย คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร และคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ค่ำใช้จ่ำย 

ปี 2559 ปี 2558 เปล่ียนแปลง 
พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 28,406 17.71 15,752 15.47 +12,654 +80.33 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 87,010 54.23 56,487 55.48 +30,523 +54.04 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 45,019 28.06 29,570 29.05 +15,449 +52.25 

รวมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 160,435 100.00 101,809 100.00 +58,626 +57.58 

 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 
ในปี 2559 สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.33 จากปีก่อนเน่ืองจากการเติบโตของการให้

สนิเชื่อของบรษิทัฯ ที่ขยายตวัไปมาก ท าใหค้่าคอมมชิชัน่พนักงานขายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแปรผนัไปกบัรายไดท้ี่เพิม่ขึน้ตามไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และจากการเพิม่ขึน้ของอตัราก าลงัของพนักงาน และคา่ใชจ้า่ยจงูใจพนกังาน  

 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารมเีพิ่มขึ้นร้อยละ 54.04 จากปีก่อน สาเหตุหลกัการเพิ่มขึ้นของค่าภาษี

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่พิม่สงูขึน้ตามรายไดท้ีเ่พิม่ รวมถงึการตัง้ส ารองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ขึน้  
 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 52.25 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการขยายตวัเพิม่ขึ้น

ของลูกหน้ีสนิเชื่อ ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งเพิม่การใชเ้งนิทุนจากเงนิกูแ้หล่งต่างๆ เพื่อใชห้มนุเวยีนในธรุกจิ  
 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 
แสดงใหเ้หน็การตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูแยกตามผลติภณัฑ ์โดยแสดงเปรยีบเทยีบ ปี 2559 และปี 2558 
แยกตำมประเภทธรุกิจ(หน่วย:พนับำท) ปี 2559 ปี 2558 

ขำยสินค้ำและบริกำร     
ยอดยกมา 2,076 3,368 
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -1,364 -1,292 
หกั  : หนี้สูญ - - 

ยอดยกไป 712 2,076 
สินเช่ือประเภทสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน     
ยอดยกมา 6,784 558 
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -6,738 6,228 
หกั  : หนี้สูญ - - 
ยอดยกไป 46 6,784 
สินเช่ือประเภทเช่ำซ้ือ     
ยอดยกมา 1,667 37 
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 7,392 1,630 
หกั  : หนี้สูญ - - 
ยอดยกไป 9,059 1,667 
สินเช่ือกำรรบัโอนสิทธิเรียกร้อง 
(Factoring)     
ยอดยกมา                      19,225                      10,014 
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 14,962 9,211 
หกั  : หนี้สูญ -2,125 0 
ยอดยกไป 32,062 19,225 
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แยกตำมประเภทธรุกิจ(หน่วย:พนับำท) ปี 2559 ปี 2558 

สินเช่ือกำรให้กู้ยืมเงิน     
ยอดยกมา 242 2,926 
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 8,745 -2,684 
หกั  : หนี้สูญ - - 
ยอดยกไป 8,987 242 

รวม 50,866 29,994 

 
ปี 2559 บรษิทัฯ มสี ารองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ขึน้อกี 20.87 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 50.87 ลา้นบาท

เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 รอ้ยละ 69.62 เน่ืองจากบรษิทัฯ มนีโยบายการส ารองหน้ีสญูตามการจดัชัน้อายุหน้ี (Aging) 
เป็นการส ารองขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามความตัง้ใจของบรษิทัทีต่อ้งการมมีาตรฐานการจดัชัน้ลูกหน้ีใหร้ดักุมมากขึน้ ซึง่ท า
ใหบ้รษิทัฯ ตอ้งตัง้ส ารองหน้ีสญูเพิม่ขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการส ารองหน้ีสญูตามการจดัชัน้อายหุน้ีดงักล่าว อยา่งไรก็
ตาม ถงึแมม้กีารเปลีย่นดงักล่าว บรษิทัฯเชื่อวา่จะไมม่ปัีญหาในการช าระหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีภาครฐั ซึง่มกัจะ
จา่ยล่าชา้อยูแ่ล้วเป็นปกต ิ โดย ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯไดต้ัง้ส ารองหน้ีสงสยัจะสญูรวม เป็นรอ้ยละ 2.68 ของยอด
คงเหลอืลูกหน้ีสทุธเิงนิกนัส ารองในสว่นทีไ่มไ่ดใ้หส้นิเชื่อ (Reserve) 

   
(ค) ก ำไรสทุธิ 

ในปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน  70.45 ล้านบาท และ 100.66 ล้านบาทตามล าดบั 
เพิม่ขึน้ตามล าดบั คดิเป็นอตัราก าไรสุทธิส าหรบัปี 2559 อยู่ที่รอ้ยละ 35.05 ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นยอดการใหส้นิเชื่อโดย
การเพิ่มผลิตภณัฑ์ทางการเงนิต่างๆ ในทุกผลิตภณัฑ์ เริม่ตัง้แต่สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสือค ้าประกนัซอง การจดัหาสนิค้า 
สนิเชื่อในรูปแบบสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืสญัญาเช่าซื้อ สนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และสนิเชื่ อสนบัสนุนโครงการ มุ่งเน้น
การบรกิารการแบบครบวงจร ท าใหย้อดรายไดร้วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ต่อเน่ือง ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และส่งผล
ใหบ้รษิทัฯ มผีลก าไรสทุธเิตบิโตต่อเน่ืองทุกปีเช่นกนั 

 
14.2  ฐำนะทำงกำรเงิน 

(ก) สินทรพัย ์
ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บรษิทัฯ มียอดสนิทรพัย์รวมเท่ากบั 1,171.84 ล้านบาท และ 1,991.56 ล้าน

บาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ สว่นใหญ่ คอื ลูกหน้ีจากการใหส้นิเชื่อ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 88.02 และรอ้ยละ 92.69 

ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 
สินทรพัย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 เท่ากับ 1,009.78 ล้านบาทและ 1,795.85 ล้านบาท

สนิทรพัยห์มนุเวยีนทีส่ าคญัไดแ้ก่ ลูกหน้ีจากการใหส้นิเชื่อตามสญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซื้อ ลูกหน้ีจากการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 
และลูกหน้ีตามสญัญากู้ยมืเงนิ ในสว่นทีก่ าหนดช าระภายในหน่ึงปีในแต่ละประเภท คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.63 รอ้ยละ 42.51 และ
รอ้ยละ 32.17 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด ณ สิน้ ปี 2559  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2558 และสิน้ปี 2559  เท่ากบั 162.06 ลา้นบาท 195.71 ล้านบาท ตามล าดบั
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ส าคญัไดแ้ก่ ลูกหน้ีจากการให้สนิเชื่อตามสญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซื้อ  และลูกหน้ีจากการซื้อสทิธิ
เรียกร้องเงินสุทธิจากส่วนที่ครบก าหนดช าระในหน่ึงปีในแต่ละประเภท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.05 และ ร้อยละ 0.05 ของ
สนิทรพัยร์วมรวมทัง้หมด ณ สิน้ ปี 2559  
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คณุภำพของสินทรพัย ์
บรษิทัฯ ได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของลูกหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีเป็นสนิทรพัย์ที่มี

สดัส่วนมากที่สุดของบรษิทัฯ โดยมกีารพจิารณาวงเงนิในการให้สนิเชื่อทัง้ในส่วนของวงเงนิลูกคา้และวงเงนิลูกหน้ี รวมถงึมกีาร
ก าหนดนโยบายการให้สนิเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหน้ีของบรษิทัฯ เป็นลูกหน้ีที่มคีุณภาพ  นอกจากน้ี การให้สนิเชื่อของ
บริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว เน่ืองด้วยฐานทัง้ลูกค้าและลูกหน้ี ที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย กระจายไปในทุกๆ 
อุตสาหกรรม  

ลูกหน้ี 
ปี2559 2558 เพิม่ข้ึน/ % 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) เปล่ียนแปลง 

ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ  222.97 194.79 +28.18 +14.47 
ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้  118.32 131.86 -13.54 -10.27 
ลูกหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 879.50 537.65 +341.85 +63.58 
ลูกหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ  649.75 202.36 +447.39 +221.09 
ลูกหนี้การคา้  24.08 18.92 +5.16 +27.27 

ยอดรวม 1,894.62 1,085.58 +809.04 +74.53 
**ยอดลูกหนี้ จากตารางดา้นบน แสดงยอดก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ*** 
 

ลูกหน้ีจากการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง ณ สิน้ปี 2558 และสิน้ปี 2559 มจี านวน 537.68 ล้านบาท และ 879.50 ล้าน
บาทตามล าดบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 63.58 สาเหตุจากการเรง่ขยายฐานลูกคา้เพิม่ขึน้ และการรบัซือ้ลูกหน้ีในภาคเอกชนเพิม่มากขึน้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการในปี 2555  ส่งผลใหม้ลีูกหน้ีตามสญัญากู้ยมืเงนิในปี 
2558 จ านวน 202.36 ล้านบาท และ ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 649.75 ลา้นบาท โดยการขยายตวัของลูกหน้ีตามสญัญากู้ยมืเงนินัน้
มสีาเหตุมาจากการสนับสนุนใหลู้กคา้เดมิที่เคยใช้บรกิารผลติภณัฑ์สนิเชื่อที่มคีวามเสีย่งต ่า มาใช้บรกิารในผลติภณัฑ์สนิเชื่อที่มี
ความเสีย่งสงูเพิม่ขึน้ ซึง่จะเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ 

ลูกหน้ีการคา้ในบรกิารจดัหาสนิคา้ ณ สิน้ปี 2558 และสิน้ปี 2559 มจี านวน 18.92 ลา้นบาท และ 24.08 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.27 เน่ืองจากการเปลีย่นไปใชผ้ลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัคอืสนิเชื่อตามสญัญากูย้มืเงนิ  

 
 

(ข) สภำพคล่อง 
       (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 

2559 2558 

 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (686.55) 
            

(155.99) 

เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ 8.32 
            

(31.30) 

เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 685.48 

             
248.79  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 7.25 
              

61.50 
   

ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 686.55 ล้านบาท โดยมสีาเหตุมาจาก
การเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีจากการใหส้นิเชื่อ มกีระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 8.32 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดรบัจาก
กจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 685.48 ลา้นบาท 
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(ค) แหล่งท่ีมำของเงินทุน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558  บรษิทัฯ มรีายละเอยีดรายการหน้ีสนิทางการเงนิ ส่วน

ของผูถ้อืหุน้ และอตัราสว่นหน้ีสนิทางการเงนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เฉพาะจากสถาบนัการเงนิ) ดงัน้ี 
 

รำยกำร ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 843.84 313.18 +530.66 +169.44 
เงนิกูย้มืระยะยาว 52.16 10.30 +41.86 +406.41 
รวมหนี้สนิทางการเงนิ 896.00 323.48 +575.52 +176.99 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 475.78 411.11 +64.67 +15.73 
รวมแหล่งเงนิทนุ 1,371.78 734.59 +637.19 +86.74 

อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.89 0.79     
 
  แหล่งเงนิทุนสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งใน
เรื่องของความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาด อย่างไรกต็าม ในส่วนที่เป็นสนิเชื่อระยะสัน้ ไม่วา่จะเป็นสนิเชื่อการรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้ง สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนงัสอืค ้าประกนัซองเพื่อยื่นประมลู สนิเชื่อเพื่อโครงการ และการจดัหาสนิคา้ บรษิทัฯ จะสามารถ
ปรบัอตัราดอกเบี้ยหรอืค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงนิที่มกีารเปลี่ยนแปลงได ้ส าหรบัสนิเชื่อทางการเงนิและสนิเชื่อเช่าซื้อ 
ซึ่งบรษิทัฯ คดิอตัราดอกเบี้ยกบัลูกค้าเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรกต็าม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ กบั
อตัราดอกเบี้ยที่คดิกบัลูกค้า จะมกีารบวกเพิ่มเพื่อให้เพยีงพอกบัความเสี่ยงด้านความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น  
และจากการขายตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) ท าใหม้คีวามเสีย่งจากภาวะความตอ้งการซือ้ในตลาดตราสารหน้ี  
 

1. หน้ีสิน 
ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 760.72 ล้านบาท 1,515.78 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยหน้ีสนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้ทัง้จากธนาคารและการขายลดตัว๋แลก
เงนิ ซึง่การเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิรวมเป็นไปตามการขยายตวัของสนิเชื่อของบรษิทัฯ  

ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559   บรษิทัฯ มีอตัราส่วนเงนิให้กู้ต่อเงนิกู้เป็น   1.53 เท่า และ 1.32 เท่า 
ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็วา่เงนิทีกู่ร้บัมาทัง้หมดกจ็ะน าไปปล่อยสนิเชื่อทัง้หมด 

 
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

จากการที่บรษิทัฯ มปีระเภทของสนิเชื่อทีห่ลากหลายครบวงจรการด าเนินธรุกจิของลูกคา้ ท าใหบ้รษิทัฯ 
สามารถให้บรกิารได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ขึน้ เป็นผลให้บรษิทัฯ สามารถสร้างรายไดแ้ละก าไรได้เพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี ส่งผลให้
ก าไรสะสมของบรษิทัฯ เพิม่สูงขึ้น โดยส่วนของผู้ถอืหุน้ ณ สิน้ปี 2558 และสิน้ปี 2559 มจี านวน 411.11 ล้านบาทและ 475.78 
ลา้นบาทตามล าดบั  

ในด้านของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นส าหรบัปี 2558 และปี 2559 บรษิัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 18.16 และ รอ้ยละ 22.70 ตามล าดบั 

 
3. ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน  

ส าหรบัปี 2558 และปี 2559 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั  1.85 เท่า และ 3.19 
เท่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรษิทัฯ เริม่มีหน้ีสนิในอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจ ท าให้
บรษิทัฯ ตอ้งใชเ้งนิกูม้าเพื่อใชส้ าหรบัการน าไปปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่ลูกคา้ เพื่อสรา้งรายไดก้ลบัเขา้บรษิทั   
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14.2.1 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
แหล่งเงินทุนที่พอเพียงและหลากหลายจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้ร ับ

ผลตอบแทนมากน้อยเพยีงใด ซึ่งในปี 2558 บรษิทัฯ ได้มกีารปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเงนิทุนจากการกู้ยมืที่พึ่งพงิเพยีงเงนิกู้จาก
สถาบนัการเงนิเป็นหลกัในอดตี มาเป็นการระดมเงนิทุนผ่านตราสารหน้ีในรปูแบบต่างๆ โดย ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัฯไดม้กีารขาย
ลดตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) เป็นปรมิาณจ านวนเงนิสูงถึง 625 ล้านบาท ในขณะเดยีวกนัคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีติ
อนุมตัใิห้ออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายแก่บุคคลทัว่ไป ซึ่งมตดิงักล่าวไดถู้กน าเขา้พจิารณาในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการออกหุ้นกู้ดงักล่าวเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะท าให้บริษทัฯ จะมีแหล่งเงนิทุนเพิ่มเติมและจะ
สามารถบรหิารจดัการเงนิทุนไดม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

 
14.2.2 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

  ในรอบปีบญัช ี2558 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี
(Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบรษิัท คือ บรษิทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 900,000 บาท และจากที่ประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 ได้มมีติอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงนิ 1,120,000 บาท
ซึง่เพิม่ขึน้ 220,000 บาท นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัมคี่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตบิ ไดแ้ก่ค่าเดนิทาง คา่ล่วงเวลา
และค่าส าเนาเอกสารที่ต้องช าระให้กบัผูส้อบบญัช ีส านักงานสอบบญัชทีี่ผู้สอบบญัชสีงักดั และบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชหีรอืส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั  
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กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูล 
 

1.1 กรรมกำรบริหำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสงูสดุในสำยงำนบญัชี 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจ าปีแล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของ

บรษิทัฯ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารสงูสุดในสายงานบญัช ีขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท า
ใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรบัรองวา่    

 
(1) งบการเงนิและข้อมูลทางการเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แลว้  
(2) ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

สว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัของบรษิทัฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบต่อการจดัให้บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักล่าว และข้าพเจ้าไดแ้จง้ข้อมูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2559 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

 
ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว ขา้พเจ้า

ไดม้อบหมายให ้นายสมพล เอกธรีจติต์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นาย
สมพล เอกธรีจติต ์ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแล้วดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต์ 

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต ์- 

 
นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา 

 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ แผนกบญัชแีละการเงนิ 

 

- นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา- 

 
 
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต์ 

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต ์- 
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1.2   กรรมกำรท่ำนอ่ืนนอกจำก 1.1  
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในรายงานประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทัฯ ขา้พเจา้ไม่

มเีหตุอนัควรสงสยัวา่ขอ้มลูดงักล่าวไมถู่กตอ้งครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดส้อบทานแล้ว และไมม่เีหตุอนัควร

สงสยัว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้้อื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสาระส าคญั ข้าพเจา้ได้
มอบหมายให้ นายสมพล เอกธรีจติต์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นาย
สมพล เอกธรีจติต ์ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแล้วดงักล่าวขา้งต้น 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นางดวงพร สจุรติานุวตั 

 
ประธานกรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

- นางดวงพร สจุรติานุวตั - 

 
นายเธยีรชยั ศรวีจิติร 

 
รองประธานกรรมการ - นายเธยีรชยั ศรวีจิติร - 

 
พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

- พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี- 

 
นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ 

กรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

- นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ - 

 
นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ 

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

- นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ - 

 
นางนิจนิรนัดร ์สุวรรณเกต 

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ - นางนิจนิรนัดร ์สุวรรณเกต - 

 
 
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต์ 

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต ์- 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
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1.   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั* 
(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงดวงพร สุจรติำนุวตั
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

65 ปรญิญำโท 
สำขำบรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตร ี 
สำขำบญัช ี 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
 
หลกัสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุน่ที ่8/2001 
 
หลกัสูตร Refresher 
Course DCP (DCP Re) 
รุน่ที ่3/2006 
 
หลกัสูตร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุน่ที ่19/2008 
 
หลกัสูตร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุน่ที ่38/2012 
 

-   - 2555-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2555-
ปัจจบุนั 
 
 
 
2557-
ปัจจบุนั 
 
2558-
ปัจจบุนั 
 
2556-
ปัจจบุนั 
 
2540-2557 
 
 
2545-2555 

ประธำนกรรมกำร กรรมกำร
อสิระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
กรรมกำรบรษิทั 
 
 
กรรมกำรศรทัธำสมัพนัธ ์
 
 
กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่
แนล 
 
 
 
บมจ. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์
 
 
บจก.แอสไพเรชัน่ วนั 
 
 
มลูนิธโิรงพยำบำล 50 
พรรษำ มหำวชริำลงกรณ์ 
 
สมำคมกำรจดักำรธรุกจิแหง่
ประเทศไทย 
 
ธนำคำรซไีอเอม็บไีทย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง  รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำรจดัหำ
หนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อโครงกำร และ
บรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง และสินค้ำแฟชัน่ 
เครื่องแต่งกำยสภุำพบรุษุ สุภำพสตร ีเครื่อง
แต่ งกำย  และของใช้ เด็ก  อำหำร และ
อปุกรณ์เครื่องใชใ้นบำ้น 
 
พฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อำศยั 
 
 
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ประเภทอำคำร
ส ำนกังำน 
 
มลูนิธทิีม่ไิดแ้สวงหำผลก ำไร 
 
 
สมำคมกำรจดักำรธุรกิจที่มไิด้แสวงหำผล
ก ำไร 
 
ธรุกจิธนำคำร 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั* 
(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

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

นำยเธยีรชยั ศรวีจิติร 
รองประธำนกรรมกำร  
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

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

300,000 หุน้ - 2557-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

รองประธำนกรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง  รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำรจดัหำ
หนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อโครงกำร และ
บรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
 



บรษิทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

                      เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 87 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั* 
(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่36/2005 
 
หลกัสูตร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุน่ที ่18/2008 
 
วทิยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร 
 
ปรญิญำดษุฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์สำขำกำรบญัช ี
ม.รำมค ำแหง 
 

2540-
ปัจจบุนั 
 
2536-
ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
 
 
ประธำนกติตมิศกัดิ ์

บมจ. ไอท ีซติี้ 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 

จ ำหน่ำยอุปกรณ์เครื่องใชส้ ำนักงำน/สื่อสำร
โทรคมนำคมและบรกิำร 
 
เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
 

นำยสมพล เอกธรีจติต ์
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

55 ปรญิญำโท 
สำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ประกำศนียบตัรผูส้อบ
บญัช ีม.ธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตรบีญัชบีณัฑติ 
(สำขำบญัชตีน้ทนุ)  
มหำวทิยำลยัจฬุำลงกรณ์ 
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 

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

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง  รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำรจดัหำ
หนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อโครงกำร และ
บรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั* 
(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

(DAP) รุน่ที ่15/2004 
 
หลกัสุตร สมัมนำพจิำรณ์ 
IFRS 9,IFRS 7และIAS32 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 
 

นำยประกอบ วศิษิฐ์
กจิกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

77 ปรญิญำโท 
สำขำกำรเงนิกำรคลงั 
Indiana University, USA 
 
หลกัสูตร Chartered 
Director Class (R-CDC) 
รุน่ที ่3/2008 
 
หลกัสูตร Directors 
Certification Program 
(DCP) รุน่ที ่33/2003 
 
หลกัสูตร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุน่ที ่5/2001 
 
หลกัสูตร Monitoring 
Fraud Risk Management 
(MFM) รุน่ที ่1/2009 
หลกัสูตร Monitoring of 
the Quality of Financial 

15,000 หุน้ - 2555-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2552-
ปัจจบุนั 
 
 
2540-
ปัจจบุนั 
 
 
2542-2554 

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

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

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง  รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำรจดัหำ
หนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อโครงกำร และ
บรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ผลติและจ ำหน่ำยสื่อสิง่พมิพ ์สื่อดจิติอล และ
สื่ออื่นๆ รวมทัง้จดังำนนิทรรศกำร และงำน
แสดงสนิคำ้ 
 
ประกอบธุรกิ จ เป็ นผู้ผ ลิต และส่ งออก
ผลติภณัฑย์ำงพำรำ 
 
ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยปูนซเีมนต์ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั* 
(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

Reporting (MFR) รุน่ที ่
8/2009 
 
หลกัสูตร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุน่ที ่27/2009 

พลต ำรวจเอกเจตน์  
มงคลหตัถ ี
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

64 นิตศิำสตรม์หำบณัฑติ 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่8/2004 
 
หลกัสูตร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุน่ที ่14/2006 
 
หลกัสูตร Finance for 
Non-Finance Directors 
(FND) รุน่ที ่30/2006 
 
หลกัสูตร Directors 
Certification Program 
(DCP) รุน่ที ่117/2009 

150,000 หุน้ - 2555-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2542-
ปัจจบุนั 
 
 
2542-
ปัจจบุนั 
 
 
2556-
ปัจจบุนั 
 
2556-
ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
กรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ.ชโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ 
แอนดค์อนสตรคัชัน่ 
 
 
บมจ. เอสทพี ีแอนดไ์อ 
 
 
 
บมจ. อำคเนยป์ระกนัภยั 
 
 
บมจ. อำคเนยป์ระกนัชวีติ 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง  รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำรจดัหำ
หนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อโครงกำร และ
บรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ด ำ เนิ น ธุ รกิจรับ เหมำก่ อสร้ำงงำนทุ ก
ประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
งำนโยธำ และ งำนเครื่องกล 
 
ประกอบธรุกจิ แปรรูปโครงสรำ้งเหลก็, งำน
ประกอบและเชื่อมทอ่, งำนประกอบโรงงำน
ส ำเรจ็รูป และงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
อื่นๆ 
ประกอบธรุกจิรบัประกนัวนิำศภยั 
 
 
ประกอบธรุกจิรบัประกนัชวีติ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั* 
(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

2556-
ปัจจบุนั 
 
2556-
ปัจจบุนั 
2542-
ปัจจบุนั 

ทีป่รกึษำ 
 
 
ทีป่รกึษำ 
 
 
ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร 

บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
บจก. ดำตำ้วนั เอเชยี 
 
 
บจ. ขอ้มลูเครดติแหง่ชำต ิ

เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
 
ใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นซอฟทแ์วร ์
 
 
ใหบ้รกิำรขอ้มลูเครดติ 

นำยสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

58 ปรญิญำโท  
สำขำบรหิำรธรุกจิ  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ 15/2004 
 
 
 
 
 
 
 

1,850,000 หุน้ - เม.ย.2556-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2539-
ปัจจบุนั 
 
 
2534-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. อำรพ์ซีจี ี
 
 
 
บจก. เพทโทร-อนิสตรเูมนท ์

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง  รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำรจดัหำ
หนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อโครงกำร และ
บรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บริษัทลงทุ นและจ ำห น่ ำย  ผลิตภัณ ฑ์
ปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีไดแ้ก่ น ้ำมนัดเีซล
หมนุเรว็ น ้ำมนัเตำ และเคมภีณัฑ ์
 
ขำยและให้บรกิำร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส ์
เครื่องมอื และเครื่องจกัร 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั* 
(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำ
ภริมย ์
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

58 ปรญิญำเอก 
สำขำบรหิำรธรุกจิ
มหำวทิยำลยับูรพำ 
 
ปรญิญำโท  
สำขำบุคลำกร 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
ปรญิญำโท 
Master of Business 
Practice  
University of South 
Australia 
 
ปรญิญำตร ี 
สำขำบรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
 
หลกัสูตรป้องกนั
รำชอำณำจกัรภำครฐัรวม
เอกชน รุน่ที ่20 
 
Certificate in Personnel 
Management Practice 
Asian Productivity 
Organization 

- - 2559-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2559-
ปัจจบุนั 
 
 

 

กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
รองศำสตรำจำรยแ์ละรอง
อธกิำรบด ี
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
มหำวทิยำลยันครพนม 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง  รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำรจดัหำ
หนังสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อโครงกำร และ
บรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
มหำวทิยำลยัของรฐั 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั* 
(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงสำวสติำพชัร ์        
นิโรจน์ธนรฐั 
กรรมกำร และ ผูช้ว่ย
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ส่วนงำนสนบัสนุน 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

34 ปรญิญำโท สำขำกำร
จดักำรทำงกำรตลำด  
คณะบรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำลยั Aston 
ประเทศองักฤษ 
 
ปรญิญำตร ี
อกัษรศำสตรบ์ณัฑติ 
(สำขำภำษำองักฤษ) 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ 131/2016 
 
หลกัสตูร Fraud Risk 
Management and Internal 
Auditing of Financial 
Institution รุ่นที่ 7 จดัโดย
สมำคมสถำบนั กำรศกึษำกำร
ธนำคำรและกำรเงนิไทย 

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

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร 

ใหบ้รกิำรสนิเชื่อประเภทสญัญำเชำ่ทำง
กำรเงนิ สญัญำเชำ่ซือ้ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้ง รวมทัง้มบีรกิำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำรจดัหำ
หนงัสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อโครงกำร และ
บรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ธรกุจิอำหำรครบวงจร  
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2.   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั * 

(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยสมพล เอกธรีจติต ์
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม
ผกูพนับรษิทัฯ) 

55 ปรญิญำโท 
สำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ประกำศนียบตัรผูส้อบ
บญัช ีม.ธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตรบีญัชบีณัฑติ 
(สำขำบญัชตีน้ทนุ)  
มหำวทิยำลยัจฬุำลงกรณ์ 
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่15/2004 
 
หลกัสูตร สมัมนำพจิำรณ์ 
IFRS 9,IFRS 7และ
IAS32 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

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

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่ อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำป ระกันซอง สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
 
 

นำงรุง่นภำ โอกำศ 
ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 

54 ปรญิญำโท  
สำขำบรหิำรธรุกจิ  
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

5 หุน้ - 2549-
ปัจจบุนั 
 

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ลซี อทิ 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่ อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำป ระกันซอง สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั * 

(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยธรีวฒัน์ ข ำเมอืง 
ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
 
 

45 ปรญิญำตร ี
สำขำกำรตลำด  
คณะบรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

5 หุน้ - 2550- 2559 
 

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ลซี อทิ 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่ อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำป ระกันซอง สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิค้ำ 

นำงสำวสติำพชัร ์             
นิโรจน์ธนรฐั 
ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยสนบัสนุน 

34 
 
 
 
 

ปรญิญำโท สำขำกำร
จดักำรทำงกำรตลำด  
คณะบรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำลยั Aston 
ประเทศองักฤษ 
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ 131/2016 
 
หลกัสตูร Fraud Risk 
Management and 
Internal Auditing of 
Financial Institution 
รุ่นที ่7 จดัโดยสมำคม
สถำบนั กำรศกึษำกำร
ธนำคำรและกำรเงนิ
ไทย 

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

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์
อำหำร 

ใหบ้รกิำรสนิเชื่อประเภทสญัญำเชำ่ทำง
กำรเงนิ สญัญำเชำ่ซือ้ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้ง รวมทัง้มบีรกิำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำร
จดัหำหนงัสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ธรกุจิอำหำรครบวงจร  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



บรษิทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

                      เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 95 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั * 

(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงสำวปิยนนัท ์มงคล 
ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรแผนกเครดติ 

44 ปรญิญำโท 
สำขำเศรษฐศำสตร์
อตุสำหกรรม 
คณะพฒันำกำรเศรษฐกจิ 
สถำบนับณัฑติพฒัน 
บรหิำรศำสตร ์(NIDA) 
 

56,800 หุน้ - 2549-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผูช้ว่ยผูจ้ดักำร แผนกเครดติ 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่ อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำป ระกันซอง สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 

นำงชลธชิำ ศภุลกัษณ์เมธำ 
ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรแผนกบญัชี
และกำรเงนิ 

44 ปรญิญำตร ี
สำขำบญัช ี
คณะบญัช ี
มหำวทิยำลยัสยำม 
 
ปรญิญำตร ี
สำขำสถติ ิ
คณะวทิยำศำสตร ์
มหำวทิยำลยัศลิปำกร 
 
IRCA Lead Assessor 
(ISO9001:2008) 
 
Strategic CFO in 
Capital Markets รุน่ที ่ 
2/2559 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 
 
 
 

- - 2557-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2543-2557 
 
 
 
2554-2557 

ผูช้ว่ยผูจ้ดักำร แผนกบญัชี
และกำรเงนิ 
 
 
 
 
 
ISO Consultant & Trainer 
 
 
 
ผูท้ ำบญัชอีสิระ 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บจก. ควอลติีซ้สิเทม็ดเีวล
ลอ้ปเมน้ท ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล (ประเทศไทย) 

ใหบ้รกิำรสนิเชื่อประเภทสญัญำเชำ่ทำง
กำรเงนิ สญัญำเชำ่ซือ้ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้ง รวมทัง้มบีรกิำรทำง
กำรเงนิเสรมิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพื่อกำร
จดัหำหนงัสอืค ้ำประกนัซอง สนิเชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บรกิำรใหค้ ำปรกึษำ และฝึกอบรมกำรวำง
ระบบคณุภำพมำตรฐำน ISO, GMP, 
HACCP & SQF2000 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั * 

(31/12/2559) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

หลกัสูตร สมัมนำพจิำรณ์ 
IFRS 9,IFRS 7และ
IAS32 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

นำงสำวประภำพรรณ       
รกัธรรม 
ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรแผนกจดักำร
ทัว่ไป 

49 ปรญิญำตร ี
สำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัศรปีทมุ 

5 หุน้ - 2549–
ปัจจบุนั 

ผูช้ว่ยผูจ้ดักำร แผนกจดักำร
ทัว่ไป 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สัญญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่ อกำร
จัดหำหนั งสือค ้ ำป ระกันซอง สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
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ข้อมลูสรปุการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหารดงัน้ี 
 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนหลกัทรพัย ์ท่ี

ถือเดิม 
(1/1/2559) 

การเปล่ียนแปลง รวมจ านวนหุ้น 

(+) เพ่ิมขึน้ (-) ลดลง 
(ณ 31/12/2559) 

1 นำงดวงพร สจุรติำนุวตั ประธำนกรรมกำรบรษิทั 0 0 0 0 
2 นำยเธยีรชยั ศรวีจิติร รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 300,000 0 0 300,000 
3 นำยสมพล เอกธรีจติต์* กรรมกำรบรษิทั 2,447,032 3,951,200 1,486,300 4,911,932 
4 นำยประกอบ วศิษิฐก์จิกำร กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
15,000 0 0 15,000 

5 พลต ำรวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 150,000 0 0 150,000 
6 นำยสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 1,850,000 0 0 1,850,000 
7 รศ.ดร.สดุำ สวุรรณำภริมย ์ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 0 0 0 0 
8 นำงสำวสติำพชัร ์ นิโรจน์ธนรฐั* ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยสนบัสนุน 1,565,000 15,000 0 1,580,000 
9 นำงรุง่นภำ โอกำศ* ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยปฎบิตักิำร 5 0 0 5 
10 นำยธรีวฒัน์ ข ำเมอืง* ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-ฝ่ำยขำยและ

กำรตลำด 
5 0 0 5 

11 
นำงสำวปิยนนัท์ มงคล* 

ผูช้่วยผูจ้ดักำร-แผนกเครดติและ        
นิตกิรรมสญัญำ 

46,700 10,100 0 56,800 

12 นำงชลธชิำ  ศุภลกัษณ์เมธำ* ผูช้่วยผูจ้ดักำร-แผนกบญัชแีละกำรเงนิ  0 0 0 0 
13 นำงสำวประภำพรรณ รกัธรรม* ผูช้่วยผูจ้ดักำร-แผนกจดักำรทัว่ไป 5 0 0 5 

 
หมำยเหต ุ:  นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ 
              * ไมน่บัรวมหุน้ทีซ่ือ้/ขำย จำกโครงกำร EJIP 
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ลซี  อทิ จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ จ านวน  5 ท่าน       
ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุใินหลายดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการบญัช ี ดา้นการเงนิ  ดา้นเศรษฐศาสตร ์ และดา้นกฎหมาย  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจบุนั  ประกอบดว้ย 

1. นายประกอบ  วศิษิฐก์จิการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางดวงพร  สจุรติานุวตั   ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ 
3. พลต ารวจเอก เจตน์  มงคลหตัถ ี  กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสทุศัน์  ขนัเจรญิสขุ   กรรมการตรวจสอบ 
5. รศ.ดร.สดุา  สวุรรณาภริมย ์  กรรมการตรวจสอบ 
โดยมนีางสาวพรีภา เป่ียมอุดมสุข ท าหน้าทีร่กัษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทัง้น้ี รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภริมย ์เขา้มาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2559 และ 
นางสาวพรีภา เป่ียมอุดมสขุ เขา้มาท าหน้าทีเ่ป็นรกัษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2559 
 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่ ากบัดูแลรายงานและงบการเงนิใหม้คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้ จดัใหม้รีะบบการควบคมุ
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้เสนอใหบ้รษิทัฯ  แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัช ี และปฏบิตังิานอื่นตามขอบเขตความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  โดยสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
     ในรอบปี  2559  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมรว่มกนัจ านวน  5  ครัง้  โดยหารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  
ผูบ้รหิารระดบัสงู   และผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพื่อพจิารณาและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในเรื่องรายงานและงบการเงนิ  
ระบบการควบคมุภายใน  รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  การบรหิารความเสีย่ง  การเปิดเผย
ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ  โดยมขีอ้สรปุทีเ่ป็นสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปีพรอ้มทัง้แสดงความเหน็และขอ้สงัเกต เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายงาน 
ทางการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานถูกตอ้งตามทีค่วรโดยจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปและมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูของรายงานทางการเงนิทีเ่พยีงพอ 

2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในและรายงานการตดิตามผลการตรวจสอบภายใน โดย 
เชญิผูต้รวจสอบภายในอสิระและฝ่ายจดัการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ชีแ้จงเพื่อใหต้ระหนักถงึความส าคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน 

3. สอบทานและพจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทัฯ วา่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จงึเหน็วา่การท ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อทาง
บรษิทัฯ 

4. พจิารณาเสนอแต่งตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชตี่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
พจิารณาและอนุมตั ิ

5. พจิารณาการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบั ประเมนิ 
ควบคมุและตรวจสอบไดอ้ยา่งมรีะบบ 

    6.    พจิารณาสอบทานการปฏบิตังิานตามระบบงานทีก่ าหนดไว ้ ซึง่บรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามพ.ร.บ.หลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย ์   ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 
 (นายประกอบ  วิศิษฐกิ์จการ) 

                                                                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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