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ลีซ อิท พรอมใหบริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา สำหรับลูกคา
ที่ตองการเขารวมประมูลงานในหนวยงานราชการ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใหสินเชื่อตามมูลคา
หลักประกันซอง เพื่อรวมสรางความเปนไปได
ใหกับโครงการเปาหมายของคุณ

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล

สินเชื่อในรูปแบบของสัญญาเชาทางการเงิน 
และสัญญาเชาซื้อ เพื่อสนับสนุนผูประกอบการ
ที่ตองการนำสินคา เชน ซอฟตแวร อุปกรณไอที 
เครื่องใชไฟฟา อุปกรณการเรียนการสอน 
เครื่องจักร ยานพาหนะ หรือ เครื่องมืออุปกรณตางๆ 
ที่ใชในธุรกิจ ไปใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา หรือ บริษัทเอกชนขนาดใหญเชาตอ 

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ

เปนการสรางเสริมความแข็งแกรงใหกับคูคา (Supplier) 
ของบริษัทที่เขารวมโครงการ ใหมีสภาพคลอง
ทางการเงินเพิ่มขึ้น 
มีเงินทุนหมุนเวียน
อยางเพียงพอ
ในการตอยอดธุรกิจ 
คูคาของบริษัท
ที่เขารวมโครงการ
จะไดรับชำระเงินคาสินคาทันที 
โดยภายหลังจากการสงสินคา
และวางบิล โดยไมตองรอให
ครบรอบเครดิตเทอม 

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา

เปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชในการชำระคาสินคา
ระหวางประเทศ สำหรับลูกคาผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่ตองการนำเขาหรือสั่งซื้อสินคา
จากตางประเทศ นอกจากนี้ 
ลูกคาที่เปด L/C ยังสามารถใชบริการสินเชื่อ 
Project Backup Finance เพื่อชำระคาสินคาไดอีกดวย 

สินเชื่อเพื่อเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C)

ให ลีซ อิท เพิ่มโอกาสทางความสำเร็จ
ใหธุรกิจของคุณ ดวยบริการจัดหาสินคา
ใหผูประกอบการที่ขาดเงินทุน หรือ 
สนับสนุนเงินทุนเพื่อใชในการดำเนิน
โครงการเพื่อทำการสงมอบตอใหกับ
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนขนาดใหญ

สินเชื่อเพื่อจัดหาสินคาหรือสนับสนุนเงินทุน

บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรอง 
หรือบริการรับซื้อลูกหนี้การคา โดยรับซื้อสูงสุดถึง 
95% ของมูลคาเอกสาร เปนสินเช่ือระยะส้ัน
ที่จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหธุรกิจของคุณ 
โดยใชเอกสารประกอบการรับซื้อ
ลูกหน้ีการคา เชน ใบแจงหน้ี ใบวางบิล 
ใบรับวางบิล ใบสั่งซื้อหรือสัญญา 
และ เอกสารใบตรวจรับงาน เปนตน

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา

ฉีกกรอบสินเชื่อ SMEs 
อนุมัติเร็ว วงเงินสูง 

ไมใชหลักทรัพยค้ำประกัน 

ลีซ อิท มีผลิตภัณฑ
ทางการเงินครบวงจร

ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เพื่อสนับสนุน ผูประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ใหเขาถึงแหลงเงินทุน
และมีสภาพคลองทางการเงิน 

ในทุกขั้นตอนการทำงาน
ตั้งแตเริ่มตนจนจบโครงการ

พันธกิจ
เปนแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) 
ที่สามารถสรางโอกาสใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 
จนนำไปสูการยกระดับความสัมพันธระหวางกันในระดับคูคา
(True Financial Partner)

วิสัยทัศน
รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับทุกคน

ขอมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) Lease IT Public Company Limited
ดวยความเขาใจผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีขอจำกัดในการ
เขาถึงแหลงเงินทุน ลีซ อิท จึงมุงมั่นในการทำธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคให ลูกคา คูคา 
พบอิสรภาพทางการเงิน ไมถูกยึดติดกับรูปแบบสินเชื่อแบบเดิมๆ ที่จะเปนอุปสรรค
ขัดขวางการแขงขันทางธุรกิจของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาแบบครบวงจร (Total Financial Solution) ไมวาจะเปนสินเช่ือเพ่ือการจัดหา
หนังสือค้ำประกันซอง (Bid Bond) สินเชื่อเพื่อเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C)
สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) การใหสินเช่ือสัญญาเชา
ทางการเงินหรือลิสซิ่ง (Leasing) การใหสินเชื่อสัญญาเชาซื้อ (Hire Purchase) 
สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรองหรือแฟคตอร่ิง (Factoring) และโครงการเพ่ิมเงินทุน
หมุนเวียนคูคา (Supplier Finance)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐาน
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 ในปท่ีผานมาธุรกิจตางๆ ตองเผชิญความทาทายหลายประการ โดยเฉพาะธุรกิจภาคการเงินท่ีตองมี
การปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม 
ท่ีเขามามีบทบาทในการทำธุรกรรมมากย่ิงข้ึน บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ไดเตรียมความพรอม
รับคลื่นลูกใหม โดยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
 ดานเศรษฐกิจ ในป 2562 บริษัทมีเปาหมายในการเติบโต 10-20% มุงเนนการเพิ่มปริมาณ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง และสินเชื่อใหกู ยืมเงิน โดยมุงเนนการขยายฐานลูกคาใหม ผานชองทาง
ดิจิทัลมารเก็ตต้ิง ซ่ึงจะทำใหบริษัทมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนบนความเส่ียงท่ีต่ำ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ยังสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ การปลอยสินเชื่อจะกระทำดวยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
บริษัทไดมีการจัดโครงสรางรายไดใหเหมาะสม โดยชะลอการปลอยสินเช่ือในบางภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการกอสรางใหลดระดับลงไมเกินรอยละ 30 ของปริมาณสินเชื่อคงคาง 
เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของสินเชื่อไมเนนหนักไปธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ในปที่ผานมาบริษัทไดรับ
รางวัลดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ (Outstanding IR Awards) ในงาน SET AWARD 2018 ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และบริษัทยังสามารถทำกำไรเติบโตไดอยางตอเนื่อง 
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใหความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการดวยความโปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
และอยูภายใตกรอบแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ดานสังคม บริษัทฯ ใหความสำคัญตอพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคา บริษัทสนับสนุนให
พนักงานมีอนาคตท่ีดีในการทำงาน บนพ้ืนฐานของการมีสวัสดิการและไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรม 
ยึดหลักสิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สงเสริมใหไดเขารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง บริษัทฯ ไดรวมแบงปนความรูเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
สำหรับผูประกอบการ SMEs และ Startups เก่ียวกับการระดมทุนในยุค 4.0 และมุงม่ันท่ีจะใหความรู
ทางดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อให SMEs สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้
 ดานส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไดมีการรณรงคและสรางจิตสำนึกใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงการใสใจ
ตอส่ิงแวดลอม โดยการรวมมือกันลดการใชพลังงานไฟฟาเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลดการใชน้ำ 
และกระดาษ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเปาหมายในการสนับสนุนใหลูกคาดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นดวย
 บริษัทมีความมุงม่ันในการดำเนินธุรกิจอยางย่ังยืน ภายใตการบริหารจัดการในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอมใหสมดุลในทุกๆ ดาน โดยมีทุกหนวยงานภายในองคกรรวมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อสรางรายไดและผลตอบแทนใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
คำนึงถึงผลกระทบดานสังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนรวมกันผลักดันให บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) 
เปนพันธมิตรท่ีสรางโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจใหกับ SMEs สมกับสโลแกน “True Financial Partner”

กรรมการผูจัดการ
นางดวงพร  สุจริตานุวัต

ประธานกรรมการ
นายสมพล เอกธีรจิตต

ผูถือหุน
สารถึง

เราตระหนักเสมอวา บุคลากรเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา 
และเปนรากฐานของความสำเร็จที่จะขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืน 
เราจึงพรอมเดินเคียงขางพนักงาน และรวมสงเสริมการทำงานแบบทีมเวิรค 
เพื่อใหพนักงานรวมแรงรวมใจกันในการฟนฝาทุกอุปสรรค 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเสนทางการทำงาน 
รวมทั้งมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทำงานใหแกพนักงานทุกคน 
เพื่อนำพาองคกรใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
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 ในปท่ีผานมาธุรกิจตางๆ ตองเผชิญความทาทายหลายประการ โดยเฉพาะธุรกิจภาคการเงินท่ีตองมี
การปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม 
ท่ีเขามามีบทบาทในการทำธุรกรรมมากย่ิงข้ึน บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ไดเตรียมความพรอม
รับคลื่นลูกใหม โดยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
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ยังสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ การปลอยสินเชื่อจะกระทำดวยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
บริษัทไดมีการจัดโครงสรางรายไดใหเหมาะสม โดยชะลอการปลอยสินเช่ือในบางภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการกอสรางใหลดระดับลงไมเกินรอยละ 30 ของปริมาณสินเชื่อคงคาง 
เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของสินเชื่อไมเนนหนักไปธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ในปที่ผานมาบริษัทไดรับ
รางวัลดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ (Outstanding IR Awards) ในงาน SET AWARD 2018 ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และบริษัทยังสามารถทำกำไรเติบโตไดอยางตอเนื่อง 
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใหความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการดวยความโปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
และอยูภายใตกรอบแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ดานสังคม บริษัทฯ ใหความสำคัญตอพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคา บริษัทสนับสนุนให
พนักงานมีอนาคตท่ีดีในการทำงาน บนพ้ืนฐานของการมีสวัสดิการและไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรม 
ยึดหลักสิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สงเสริมใหไดเขารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง บริษัทฯ ไดรวมแบงปนความรูเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
สำหรับผูประกอบการ SMEs และ Startups เก่ียวกับการระดมทุนในยุค 4.0 และมุงม่ันท่ีจะใหความรู
ทางดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อให SMEs สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้
 ดานส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไดมีการรณรงคและสรางจิตสำนึกใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงการใสใจ
ตอส่ิงแวดลอม โดยการรวมมือกันลดการใชพลังงานไฟฟาเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลดการใชน้ำ 
และกระดาษ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเปาหมายในการสนับสนุนใหลูกคาดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นดวย
 บริษัทมีความมุงม่ันในการดำเนินธุรกิจอยางย่ังยืน ภายใตการบริหารจัดการในดานเศรษฐกิจ สังคม 
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คำนึงถึงผลกระทบดานสังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนรวมกันผลักดันให บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) 
เปนพันธมิตรท่ีสรางโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจใหกับ SMEs สมกับสโลแกน “True Financial Partner”
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คณะกรรมการ
นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ
กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ

นายสุทัศน ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปาริฉัตร เหลาธีระศิริวงศ
กรรมการบริหารอาวุโส

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย
เราไมหยุดย้ังท่ีจะยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของบริษัท 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเอสเอ็มอี  
และรวมเปดโอกาสใหพนักงานรวมเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา
และรวมผลักดันองคกรใหมีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนในทุกๆ มิติ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทใหเปนไป
ตามเปาหมายท่ีไดวางไวและทันตอการเปล่ียนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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เรามุงมั่นที่จะสงเสริมใหพนักงานประพฤติปฏิบัติตน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและความซ่ือสัตย
และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อมั่นวา ธรรมาภิบาลที่ดี
จะเปนสวนสำคัญที่จะชวยทำใหการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสรางความเชื่อมั่น
ตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
ถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได อันจะนำไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน

คณะผูบริหาร

นางรุงนภา โอกาศ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจัดการ & CEO

นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายสนับสนุน ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

นางชลธิชา  ศุภลักษณเมธา

ผูจัดการทั่วไปแผนกเครดิต
และนิต ิกรรมส ัญญา

นางสาวปยนันท มงคล
ผูจัดการทั่วไปแผนกบริหารจัดการทั่วไป
นางประภาพรรณ รักธรรม 
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1  นโยบายและ 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษัิท ลซี อิท จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้
บริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 
200 ล้ำนบำท โดยมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 60 ล้ำนบำท 
มีบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) (“เอสวีโอเอ”) เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เริ่มต้น 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจสนับสนุนกำรค้ำของ
กลุม่เอสวโีอเอ ในฐำนะบรษิทัด้ำนกำรเงนิของเอสวโีอเอ 
(Financial Arm) โดยกำรให้บริกำรสินเชื่อสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ (Hire 
Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุม่เอสวโีอเอเป็นหลกั รวมถงึกำรให้บรกิำรรบัโอนสทิธิ
เรียกร้องลูกหนี้กำรค้ำ (Factoring) ให้แก่ลูกค้ำของกลุ่ม
เอสวีโอเอที่ต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนในช่วงระยะเวลำ
ที่รอหนี้ครบก�ำหนดช�ำระ

เนือ่งจำกกำรเตบิโตของกลุ่มธรุกจิเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(“Information Technology” หรือ “IT”) ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ทำงด้ำน IT มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึนและมีตลำด
ในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่ำงกันออกไป ในขณะที่ธุรกิจ
เอสวีโอเอจ�ำกัดอยู่เพียงตลำดบำงผลิตภัณฑ์ ท�ำให้

บริษัทฯ หันไปให้กำรสนับสนุนสินเชื่อของสินค้ำนอก 
กลุม่เอสวโีอเอ รวมทัง้ขยำยธรุกจิในกำรสนบัสนนุสนิเชือ่ 
นอกเหนอืจำกสนิค้ำ IT เพือ่ให้บรษิทัฯ สำมำรถบรหิำร
จัดกำรและสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรในกลุ่ม 
ธรุกิจเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หลังจำกที่รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจได้เปล่ียนแปลงไป
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกำรเติบโตและ
กำรแข่งขนัทำงธรุกจิโดยมกีำรพฒันำรปูแบบผลิตภณัฑ์ 
ทำงกำรเงนิเพือ่ต่อยอดกำรท�ำธุรกจิทีส่ำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกขึ้น จึงได้เพิ่มสินเช่ือ
หลำกหลำยประเภทมำกขึน้ ได้แก่ สนิเชือ่เพ่ือกำรจดัหำ
หนงัสือค�ำ้ประกนัซอง (Bid Bond) สนิเช่ือเพือ่สนบัสนนุ
โครงกำร (Project Backup Financing) รวมถึงบริกำร
จดัหำสนิค้ำ (Trade Finance) และได้ขยำยกำรให้บรกิำร
สินเชื่อไปสู่อุตสำหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจำก IT

และเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2556 บริษัทฯ ได้ท�ำกำร
แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)

ประวัติความเป็นมา
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ปี	2550	-	2557
• เพิ่มทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท จำกทุนช�ำระแล้วเดิม 60 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท 

• เริม่ประกอบธรุกจิบรกิำรจดัหำสนิค้ำ (Trade Finance) ให้แก่ลกูค้ำทีใ่ช้ผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิอยูแ่ล้ว ไม่ว่ำจะเป็นสนิเชือ่
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน สินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ หรือสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง

• เริ่มประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) โดยท�ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงระหว่ำง
ธนำคำรผู้ออกหนังสือค�้ำประกันกับลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำร

• เริ่มด�ำเนินธุรกิจให้กำรสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร (Project Backup Financing) ส�ำหรับลูกค้ำของบริษัทฯ   
ที่มีประวัติดี มีทักษะและขีดควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนโครงกำรนั้นๆ แต่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียน โดยเน้น 
ลูกหนี้ที่เป็นโครงกำรของภำครัฐเป็นส�ำคัญ

• ลดทนุจดทะเบยีนจำก 200,000,000 บำท เหลอื 100,000,000 บำท โดยกำรลดมลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้จำกหุน้ละ 10.00 บำท   
เป็นหุ้นละ 5.00 บำท ส่งผลท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ำกับ 100,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 
20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท และมีกำรช�ำระค่ำหุ้นเต็มจ�ำนวนแล้ว

• แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน

• เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 5.00 บำท เป็นหุ้นละ 1.00 บำท

• เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน 16,000,000 บำท จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ 100,000,000 บำท เป็น 116,000,000 บำท โดยกำร 
ออกหุน้สำมญัใหม่จ�ำนวน 16,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1.00 บำท โดยจดัสรรให้กบั ดร.ประสทิธิ ์กำญจนศกัดิช์ยั 
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.50 บำท 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 84,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บำท เป็น 200,000,000 บำท โดย
กำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้

(1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 33,600,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวในเอสวีโอเอ (Pre-emptiveright)  

(2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 46,200,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป

(3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 4,200,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ
 ในกรณทีีม่หีุน้เหลอืจำกกำรจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เอสวโีอเอ ตำมข้อ (1) ให้เสนอขำยหุ้นทีเ่หลอืดงักล่ำวให้แก่

ประชำชนตำมข้อ (2)

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรจองซื้อของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ ตำมข้อ (1) ให้เสนอขำยหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ประชำชน
ตำมข้อ (2)

• ในระหว่ำงวันที่ 12-14 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของ 
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวในบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) 
จ�ำนวน 33.6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.80 บำท 
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ปี	2558
• วนัที ่15 มกรำคม 2558 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ได้มมีตใิห้ออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) อำย ุ

ไม่เกนิ 270 วัน วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกนิ 600 ล้ำนบำท ในรปูแบบเสนอขำยกรณทีัว่ไป หรอืกรณีวงจ�ำกัด ประเภท
ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับกำรอนุมัติ
แบบแสดงข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนเพือ่กำรเสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะสัน้จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์แล้วเมือ่วนัที ่23 มกรำคม 2558 ซึง่ท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถลดต้นทนุทำงกำรเงนิได้เป็นจ�ำนวนมำก

• วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงิน 
ไม่เกิน 500 ล้ำนบำท ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2558 และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงินไม่เกิน 500 ล้ำนบำท

• วันที่ 9 กรกฎำคม 2558 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่มี 
ผูแ้ทนผู้ถอืหุน้กู ้จ�ำนวน 200,000 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 200,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อัตรำดอกเบี้ย 5.30% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)  
ครั้งที่ 2/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” ซึ่งได้ครบก�ำหนดและจ่ำยช�ำระคืนแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2560

• วันที่ 16 ตุลำคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัวบริกำรสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) โดยควำมร่วมมือกับธนำคำร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

ปี	2559
• วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of exchange) 

อำยุไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 900 ล้ำนบำท ในรูปแบบเสนอขำยกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจ�ำกัด 
ประเภทผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับ 
กำรอนุมัติแบบแสดงข้อมูล และหนังสือชี้ชวนเพื่อกำรเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2559 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

• ในระหว่ำงวันที่ 17-19 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชน กรรมกำร และพนักงำนของ 
บรษิทัฯ เป็นครัง้แรกจ�ำนวน 50.4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุน้ทีต่รำไว้หุน้ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1.80 บำท โดยบรษิทัฯ  
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้วจำกจ�ำนวน 116 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 116 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ
ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) เป็นจ�ำนวน 200 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) กับกระทรวง
พำณิชย์แล้วเมือ่วนัท่ี 20 มนีำคม 2557 และตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รบัหุน้สำมญัจ�ำนวน 200 ล้ำนหุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำรซื้อขำยได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2557 ในกำร
ออกจ�ำหน่ำยหุน้สำมัญเพิม่ทนุดังกล่ำว บริษทัฯ มค่ีำใช้จ่ำยท่ีเกีย่วข้องกบักำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวเป็นจ�ำนวน 4.5 ล้ำนบำท 
(สุทธิจำกภำษีเงินได้ 1.1 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทฯ แสดงเป็นรำยกำรหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
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ปี	2560
• วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงิน 

ไม่เกนิ 1,000 ล้ำนบำท ซึง่ได้น�ำเสนอต่อทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วนัที ่20 มนีำคม 2560 และทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท

• วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท (LIT-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน กำรถือหุ้นในอัตรำส่วน 
5 หุ้น ต่อ 4 หน่วย ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในรำคำเสนอขำยหน่วยละ 2.50 บำท ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสำมัญของบริษัท (LIT-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย

• วนัที ่3 เมษำยน 2560 ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน 100,000,000 บำท จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ 200,000,000 บำท เป็น
ทนุจดทะเบยีน 300,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ�ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1.00 บำท 
ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อรองรับส�ำหรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล

(2) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ 
ออกใหม่ (LIT-W1) ซึ่งออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในกรณีที่มีหุ้นเหลือ
เนื่องจำกไม่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำต่อไป

• ในระหว่ำงวันที่ 17-21 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้เสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ�ำนวน 
160,000,000 ล้ำนหน่วย ในรำคำเสนอขำยหน่วยละ 2.50 บำท ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ครบ
ทั้งหมด 160,000,000, ล้ำนหน่วย และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) 
จ�ำนวน 160,000,000 ล้ำนหน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำรซื้อขำยได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎำคม 2560

• วันที่ 19 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสดปันผล และหุ้นปันผลตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) จ่ำยหุน้ปันผลในอตัรำ 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจ�ำนวนหุน้ปันผลทีจ่่ำยไปจ�ำนวนทัง้สิน้ 19,999,532 หุน้ 
และได้ท�ำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วรวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 219,999,532 บำท

(2) จ่ำยเงินสดปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.0112 บำท 

• วันที่ 2 พฤษภำคม 2560 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่มี 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 85,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตรำดอกเบี้ย 5.75% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)   
ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”

• กำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็นดังนี้

(ครั้งที่) วดป จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 
(หน่วย)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
(หุ้น)

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วรวม
(หุ้น)

(1) 25/7/2560 150,248 75,124 220,074,656

 (2) 25/10/2560 2,800 1,400 220,076,056 

• วันที่ 22 สิงหำคม 2560 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่มี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุ้นกู ้จ�ำนวน 300,000 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 300,000,000 บำท 
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตรำดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)  
ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”

	นโยบ
ายและภ

าพ
รวม

การป
ระกอบ

ธุรกิจ
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ปี	2561
• วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561 ออกขำยหุ้นกูไ้ม่ด้อยสทิธชินดิระบช่ืุอผูถ้อื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มีสทิธแิปลงสภำพ และไม่มผู้ีแทน 

ผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 315,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 315,000,000 บำท  
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตรำดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)  
ครั้งที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”

• วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงิน 
ไม่เกนิ 2,000 ล้ำนบำท ซึง่ได้น�ำเสนอต่อทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่5/2561 เมือ่วนัที ่29 มนีำคม 2561 และทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภำยในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท

• วนัที ่8 มนีำคม 2561คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มมีติเหน็ชอบอนมุตัโิครงกำรสะสมหุน้ส�ำหรบัพนกังำนบรษิทัจดทะเบยีน 
EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) ครัง้ที ่2 โดยท�ำสญัญำกบับรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรเป็นตัวแทนจัดกำรโครงกำร โดยโครงกำรมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2561 – เมษำยน 2564 
ในระหว่ำงที่โครงกำรยังไม่หมดอำยุ หำกมีพนักงำนที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่สำมำรถเข้ำร่วม ณ ขณะนี้ แต่จะมีคุณสมบัติ 
ครบก่อนสิ้นอำยุโครงกำร ก็สำมำรถแสดงเจตจ�ำนงเข้ำร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษำยนของแต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่ง 
โครงกำรนี้ ดังนี้คือพนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน Back Office) ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 10 จำกฐำน 
เงินเดือน (Base Salary) และพนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน Front Office) ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 10 จำก
ฐำนเงินเดือน (Base Salary) และเงินจูงใจ (Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บำท (หมำยเหตุ :  ฐำนเงินเดือน 
(Base Salary) โดยไม่รวมค่ำครองชีพ ค่ำต�ำแหน่ง ค่ำน�ำ้มนั และยำนพำหนะ ตลอดจนรำยได้อืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะเดยีวกัน) 
โดยบริษัทจะสบทบกำรจ่ำยในอัตรำเท่ำกับเงินน�ำส่งของพนักงำนตลอดโครงกำร 

• วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยภำยใต้ชื่อ 
“บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด” โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท บริหำรงำนโดย นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ  
ธรุกจิหลกัของบรษิทัย่อยคอื กำรให้บรกิำรข้อมลูและวเิครำะห์ข้อมลูสนิเชือ่ ตลอดจนบรหิำรโครงกำรสินเชือ่ โดยบรษิทัฯ 
เข้ำถอืหุน้ในอตัรำร้อยละ 100 บรษิทัย่อยได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักับกระทรวงพำณชิย์เมือ่วันที ่23 พฤษภำคม 2561 
และบริษัทฯ ได้จ่ำยช�ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561

• วันที่ 27 มิถุนำยน 2561 นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท และลำออกจำกต�ำแหน่ง 
รองประธำนกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลส่วนตัว และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำวปำริฉัตร  
เหล่ำธีระศิริวงศ์ เป็นกรรมกำรบริษัท แทนคุณเธียรชัย ศรีวิจิตร ที่ลำออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนำยน 2561
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ำที่
เป็นผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่
มข้ีอจ�ำกดัในกำรขอสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิ โดยแบ่ง
บริกำรออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้

1.	สินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืลสีซิง่	(Leasing)	:	 
ให้บริกำรสินเชื่อในรูปแบบสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
หรือสัญญำเช่ำทรัพย์ที่มีอำยุสัญญำต้ังแต่ 3 ปี 
ขึ้นไป แก่กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มีสัญญำเช่ำกับ 
หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน
ขนำดใหญ่

2.	สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ	(Hire	Purchase)	: ให้บริกำร
สนิเชือ่ในรปูแบบสญัญำเช่ำซือ้ ทีม่อีำยไุม่เกนิ 3 ปี แก่
กลุม่ลกูค้ำผูป้ระกอบกำรทีม่สีญัญำเช่ำกบัหน่วยงำน
ภำครฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

3.	สินเชื่อการให้บริการรับซื้อหนี้ทางการค้าหรือ 
แฟคตอริง่	(Factoring) :	ให้บรกิำรสนิเชือ่กำรรบัโอน 
สทิธเิรยีกร้องแก่กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มีลูกหนี้ 
กำรค้ำเป็นหน่วยงำนรำชกำรรฐัวสิำหกจิ และหน่วยงำน 
เอกชนขนำดใหญ่เป็นหลกั โดยบรษิทัฯ จะรบัซือ้ลูกหนี้ 
กำรค้ำประมำณร้อยละ 70-95 ของมูลค่ำในเอกสำร

4. สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้าประกันซอง	 (Bid	
Bond)	 : ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือ
ค�้ำประกันซอง ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำร
ที่ต้องกำรเข้ำไปประมูลงำนในหน่วยงำนภำครัฐ
รฐัวิสำหกจิ และในปัจจุบนับริษทัฯ ได้ให้บรกิำรจัดหำ 
หนังสอืค�ำ้ประกนัซองแบบอิเลก็ทรอนกิส์ (E-Bidding)  
เพือ่ขำนรบันโยบำยภำครฐั ในกำรน�ำระบบอเิลก็ทรอนกิส์  
มำใช ้ในกำรประมูลงำนเพื่อกำรจัดซื้อจัดจ ้ำง  
Electronics Government Procurement

5.	สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ	 (Project	 Backup	
Financing) : ให้กำรสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ใน
กำรจัดหำและ/หรือจัดเตรียมสินค้ำ (Pre-Finance) 
ล่วงหน้ำก่อนกำรส่งมอบงำนให้หน่วยงำนภำครัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

6.	บริการจัดหาสินค้า	(Trade	Finance)	: จัดหำสินค้ำ
ให้แก่กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรท่ีขำดเงินทุนในกำร
จัดหำสินค้ำเพ่ือท�ำกำรส่งมอบงำนต่อให้หน่วยงำน
ภำครฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

7.	บริการสินเชื่อเพื่อเปิด	L/C	 (Letter	of	Credit) : 
ให้บรกิำรสนิเชือ่เพ่ือออกเอกสำรเพือ่ยืนยนักำรช�ำระ
เงินในกำรซ้ือขำยที่ผู้ซ้ือขอให้ธนำคำรเป็นผู้ช�ำระ 
ให้แทน เพือ่แสดงเป็นหลกัประกนักำรช�ำระเงนิ ผูข้ำย
สินค้ำได้รับเงินเม่ือส่งมอบสินค้ำ และผู้ซื้อสินค้ำจะ
ได้รับสินค้ำเมื่อจ่ำยเงินค่ำสินค้ำ

8.	สนิเช่ือเตมิทนุหมนุเวยีนคูค้่า	(Supplier	Finance)	:	 
ให้บริกำรสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนแก่ Supplier ของ
บริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรให้สำมำรถน�ำบิลมำเบิก
เงินสดกับทำงบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบ
เครดิตเทอม ท�ำให้ Supplier มีทุนหมุนเวียน เพิ่ม
ก�ำลังกำรผลิต หรือส่งงำนได้ตรงเวลำมำกขึ้น

โดยบริษัทฯ ให้บริกำรสินเช่ือแบบครบวงจรซึ่งจะช่วย
ให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตัง้แต่เริม่ประมลู
งำน จดัหำสนิค้ำ หรอืให้กูเ้งนิเพือ่ไปจดัหำสนิค้ำ เพ่ือให้
ลกูค้ำสำมำรถส่งมอบงำนให้กับคูส่ญัญำได้ โดยหลงัจำก 
ส่งมอบงำนและผ่ำนกำรตรวจรับแล้ว ก็จะมีบริกำร 
สนิเชือ่ในรปูแบบของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ สญัญำเช่ำซือ้  
หรือสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องรองรับ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ประเภทของรายได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี		2561 ปี		2561 ปี		2560 ปี	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย        

 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 17.31 3.89 17.31 4.18 25.17 6.01 19.84 6.91

 ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 10.25 2.30 10.25 2.48 13.56 3.24 13.18 4.59

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 95.58 21.47 95.58 23.10 109.27 26.08 85.95 29.93

 กำรให้กู้ยืมเงิน 134.09 30.13 134.09 32.41 117.58 28.06 55.33 19.27

รวมรายได้ดอกเบี้ย 257.23 57.79 257.23 62.17 265.57 63.39 174.30 60.70

รายได้จากค่าธรรมเนียม 
และบริการ1)

 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2.48 0.56 2.48 0.60 0.19 0.05 0.39 0.14

 ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 0.08 0.02 0.08 0.02 0.12 0.03 0.12 0.04

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 40.39 9.07 33.61 8.12 44.53 10.63 43.74 15.23

 กำรให้กู้ยืมเงิน 91.44 20.54 66.91 16.17 78.06 18.63 38.20 13.30

 กำรค�้ำประกันซอง 20.70 4.65 20.70 5.01 15.29 3.65 13.59 4.73

 กำรออกหนังสือเลตเตอร์
ออฟเครดิต

1.36 0.31 1.36 0.33 1.40 0.33 0.93 0.32

 อื่นๆ 0.02 - 0.02 - 0.20 0.05 0.03 0.01

รวมรายได้จาก 
ค่าธรรมเนียมและบริการ

156.47 35.15 125.16 30.25 139.79 33.37 97.00 33.77

รายได้อื่น:

รำยได้จำกบริกำรจัดหำสินค้ำ 
(Trade Finance)

- - - - 0.83 0.20 3.07 1.07

ดอกเบี้ยรับธนำคำร 0.71 0.16 0.68 0.16 0.55 0.13 0.33 0.11

รำยได้อื่น2) 30.69 6.90 30.69 7.42 12.22 2.92 12.49 4.35

รวมรายได้อื่น 31.40 7.06 31.37 7.58 13.60 3.25 15.89 5.53

รวมรายได้ 445.10 100.00 413.76 100.00 418.96 100.00 287.19 100.00

โครงสร้างรายได้

หมายเหตุ	: 1) รำยละเอียดรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และสัญญำเช่ำซื้อ  หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมในกำรเซ็นสัญญำและโอนสิทธิ
 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง  หมำยถงึ ค่ำธรรมเนยีมในกำรเปิดวงเงนิและค่ำธรรมเนยีมบรกิำร
 กำรให้กู้ยืมเงิน และกำรค�้ำประกันซอง  หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร

 2) รำยได้อื่น เช่น รำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยช�ำระล่ำช้ำ รำยได้ค่ำขำยซำกทรัพย์สิน เป็นต้น
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บริษัทฯ มีเป้ำหมำยท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือกที่
ไม่ใช่สถำบันกำรเงินให้แก่ผู ้ประกอบกำรธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนได้ เช่น มีข้อจ�ำกัดในเรื่องหลักทรัพย์ค�้ำประกัน 
หรือระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจน้อยกว่ำ 3 ปี ซึ่ง
สถำบันกำรเงินไม่สำมำรถพิจำรณำให้กำรสนับสนุนได้ 
แต่ผู้บริหำรและทีมงำนมีประสบกำรณ์ ควำมช�ำนำญ
ในธรุกจินัน้ๆ เป็นอย่ำงด ีและเป็นธรุกจิทีม่ศีกัยภำพใน
กำรเตบิโต ท�ำให้ธรุกจิเหล่ำนีต้้องใช้กำรสนบัสนนุเงนิทนุ
นอกระบบอันเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตัว ดังนั้น เพื่อ
ตอบสนองแนวทำงดังกล่ำว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำยสำมำรถตอบสนอง
ให้ครบวงจรธุรกิจ (Total Financial Solution) ส�ำหรับ 
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวโดยมีเป้ำหมำย ดังนี้

(1) เป็นผู้ประกอบกำรหลัก ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงินท่ีให ้
กำรสนบัสนุนด้ำนสนิเช่ือสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ และ
สินเชื่อสัญญำเช่ำซ้ือ เพื่อจัดหำอุปกรณ์กำรเรียน 
กำรสอนด้ำนไอทีแก่ภำคกำรศึกษำของรัฐ

(2) เป็นผู้ประกอบกำรหลัก ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถำบัน
กำรเงิน ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนสินเชื่อรับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เน้นกำรรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำภำครัฐ 

(3) พฒันำสร้ำงผลติภณัฑ์เสรมิในหลำยๆ รปูแบบ (Tailor 
made) เพือ่ให้ลกูค้ำหรอืคูค้่ำในผลติภณัฑ์หลกัมทีำง
เลือกในกำรใช้บริกำรเพื่อเพิ่มอ�ำนำจกำรแข่งขันกับ
คู่แข่งในกำรสร้ำงรำยได้และยอดขำยที่สูงขึ้น ได้แก่ 
สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid 
Bond) ซ่ึงบรษิทัฯ ได้ท�ำกำรพฒันำกำรให้บรกิำรไปสู่
กำรจดัหำหนงัสอืค�ำ้ประกนัซองแบบอเิลก็ทรอนกิส์
(E-Bidding) เพื่อสำมำรถรองรับระบบกำรประมูล
งำนเพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ 
(Electronics Government Procurement) สินเชื่อ
เพือ่สนบัสนนุโครงกำร (Project Backup Financing) 
บริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance) สินเชื่อเติมทุน 
หมุนเวยีนคู่ค้ำเพือ่ยกระดับ Supply Chain ของลูกค้ำ 
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และบริกำรออกหนังสือ 
Letter of Credit

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
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2  ลักษณะ
	 การประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท	ลีซ	อิท	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่ม ี
ข้อจ�ำกัดในกำรขอสินเชื่อสถำบันกำรเงิน โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็น 8 ประเภทสินเชื่อ ดังนี้

2.	 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ	 
(Hire	Purchase)

บรษิทัฯ ให้บรกิำรสินเช่ือสัญญำเช่ำซือ้แก่ผูป้ระกอบกำร
ทีต้่องกำรซือ้ทรพัย์สนิประเภทคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
อปุกรณ์ไอท ีเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ รวมไปถงึอปุกรณ์กำรเรยีน
กำรสอนต่ำงๆ ที่มีสัญญำเช่ำกับหน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่ 
โดยบริษัทฯ จะซื้อทรัพย์สินจำกลูกค้ำ แล้วน�ำมำให้
ลูกค้ำเช่ำต่อ (ในบำงกรณอีำจท�ำกำรจดัหำทรพัย์สินจำก 
ผู้จ�ำหน่ำย (Supplier) ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
แล้วน�ำมำให้ลูกค้ำเช่ำต่อ) โดยกรรมสิทธ์ิของทรัพย์สิน
ให้เช่ำซื้อจะเป็นของบริษัทฯ และเมื่อช�ำระเงินค่ำงวด
ครบก�ำหนดสัญญำเช่ำซื้อแล้ว ลูกค้ำหรือผู้เช่ำซื้อจะได้
กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์นัน้ๆ โดยบรษิทัฯ จะให้สนิเชือ่แก่ 
ลกูค้ำในอตัรำร้อยละ 70–100 ของมลูค่ำสนิค้ำและคดิ
ดอกเบีย้ในอตัรำคงที ่สัญญำเช่ำซือ้ทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิำร
กับลูกค้ำจะมีอำยุไม่เกิน 3 ปี รูปแบบในกำรท�ำสัญญำ
เช่ำซ้ือจะเป็นในลักษณะเดียวกับกำรท�ำสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน ดังนี้

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

ให้ลูกค้ำโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำก 
ลูกหนี้ของลูกค้ำมำที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำร
โอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำโดยตรงไปที ่
ลูกหนี้ของลูกค้ำที่เป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่ และ ณ วนัท�ำสญัญำ ลกูค้ำ
จะต้องมอบเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้ำไว้ให้แก่บรษิทัฯ ตำมงวด 
ที่ต้องช�ำระ

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง	

รับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกค้ำโดยตรง โดยไม่มีกำรโอนสิทธิ
เรยีกร้องในกำรรบัช�ำระค่ำเช่ำจำกลกูหนีข้องลกูค้ำ โดย
ลูกค้ำจะท�ำกำรมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้ ณ วันท�ำ
สัญญำ 

1.	 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่า 
ทางการเงินหรือลีสซิ่ง	(Leasing)

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

ด�ำเนินกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำก
ลูกหนี้ของลูกค้ำมำที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือ
บอกกล่ำวกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำ 
ไปที่ลูกหนี้ของลูกค้ำที่เป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  
หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่ โดยด�ำเนนิกำรโอนสทิธ ิ
แบบเบ็ดเสร็จเดด็ขำด ซึง่บรษิทัฯ จะมอบหมำยให้ฝ่ำยขำย
และกำรตลำดน�ำเอกสำรโอนสิทธิไปให้ลูกหนี้ลงนำม 
รับทรำบ ถึงแม้ลูกหน้ีของลูกค้ำจะเป็นผู้ช�ำระค่ำเช่ำ
ให้แก่บริษัทฯ โดยตรง อย่ำงไรก็ตำม ณ วันท�ำสัญญำ 
ลูกค้ำจะต้องมอบเช็คลงวันท่ีล่วงหน้ำไว้ให้แก่บริษัทฯ 
ตำมงวดทีต้่องช�ำระ หำกลกูหนีข้องลกูค้ำไม่ช�ำระค่ำเช่ำ
ตำมเวลำที่ก�ำหนด บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้ำมอบไว้ให้
ช�ำระค่ำเช่ำให้แก่บริษัทฯ แทน และภำยหลังหำกลูกหนี้
ของลกูค้ำได้มีกำรจ่ำยช�ำระเงนิเข้ำมำ บรษิทัฯ จะคืนเงนิ
จำกกำรรับโอนสิทธิดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำทันที

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง

รับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกค้ำโดยตรง โดยไม่มีกำรโอนสิทธิ
เรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกหน้ีของลูกค้ำ  
โดยลูกค้ำจะท�ำกำรมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้ ณ  
วันท�ำสัญญำ ซ่ึงเช็คจะต้องลงวันที่ล่วงหน้ำตำมวัน 
ครบก�ำหนดช�ำระในสัญญำ

22		•	รายงานประจ�าปี	256122		•	รายงานประจ�าปี	2561



กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้ำท�ำไว้  

ณ วันท�ำสัญญำเช้ำบัญชีบริษัทฯ

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
ลูกหนี้จะช�ำระค่ำเช่ำแก่ลูกค้ำโดยตรง

กรณีโอนสิทธิ
ลูกหนี้ช�ำระค่ำเช่ำแก่บริษัทฯ

แจ้งกำรขอท�ำสัญญำ1
3แจ้งกำรโอน 

สิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้  
(กรณีมีกำรโอนสิทธิ)

ท�ำเอกสำรสัญญำเช่ำให้ลูกค้ำลงนำม 
และบริษัทฯ ให้สินเชื่อแก่ลกูค้ำโดยปกติ 

ในอตัรำร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่ำสินค้ำ

2

ลูกค้ำ
ลูกหนี้

ของลูกค้ำ

ลักษณะ สัญญาเช่าทางการเงิน สินเช่ือเช่าซื้อ

วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ ใช้ทรัพย์สินระยะยำวตลอด หรือ 
เกือบหมดอำยุกำรใช้งำน

เพื่อเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นของผูใ้ห้เช่ำจนสิน้สดุสญัญำ  
เมือ่สิน้สดุสญัญำผูเ้ช่ำใช้สทิธ ิ
ในกำรซือ้ทรพัย์สนิ

เป็นของผู้ให้เช่ำซื้อจนกระทั่งผู้เช่ำซื้อได้
ช�ำระค่ำงวดและปฏบิตัติำมเงือ่นไขครบถ้วน 
กรรมสิทธิจ์งึตกเป็นของผู้เช่ำซือ้

ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 3 ปี

3.	 ธุรกิจการให้บริการรับซื้อหนี้ทางการค้าหรือแฟคตอริ่ง	(Factoring)

บริษัทฯ ให้บริกำรรับซื้อหนี้ทำงกำรค้ำ โดยเป็นกำร 
ให้บริกำรสินเชื่อระยะสั้น เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบกำรโดยบริษัทฯ จะรับซื้อ 
ลูกหนี้กำรค้ำ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน แต่จะ
โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้กำรค้ำของลูกค้ำให้กับบริษัทฯ 
เพือ่เป็นหลกัประกนั โดยเป็นกำรรบัโอนสทิธแิบบไล่เบีย้ 
(With Recourse) คือบริษัทฯ มีสิทธิไล่เบี้ยจำกลูกค้ำได้ 
กรณีทีเ่กดิหนีส้ญูหรอืลกูหนีไ้ม่ช�ำระเงนิตำมก�ำหนดเวลำ  
โดยบรษิทัฯ จะเน้นให้บรกิำรกบัผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง 
และขนำดย่อม (SMEs) ทีต้่องกำรเงนิสดไปใช้หมนุเวยีน
ในกจิกำรและเป็นธรุกจิทีม่กีำรซือ้ขำยสนิค้ำและบริกำร
ที่ไม่มีควำมซับซ้อนในตัวเนื้อหำของหนี้กำรค้ำ เช่น 
เป็นกำรซื้อมำขำยไปในสินค้ำทั่วๆ ไป หรือเป็นกำร
ให้บริกำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ส�ำนักงำน 
ทั่วๆ ไป โดยบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงกำรรับซื้อหนี้กำรค้ำ 
ที่มีเงื่อนไขกำรส่งมอบ หรือสินค้ำและบริกำรที่มี 

ควำมซับซ้อนที่อำจจะเกิดข้อโต้เถียงในควำมสมบูรณ์ 
ของหนี้กำรค้ำ เช่น หนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
ระบบงำนไอท ีหรอืหนีก้ำรค้ำในภำคกำรก่อสร้ำง เป็นต้น  
โดยบริษัทฯ จะเน้นกำรรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำที่เป็น 
หน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิเป็นหลัก รวมถงึลูกหน้ี
กำรค้ำท่ีเป็นภำคเอกชนขนำดใหญ่ ซึง่ส่วนใหญ่บรษิทัฯ 
จะรบัซือ้ลกูหนีก้ำรค้ำทีม่อีำยไุม่เกนิ 90 วัน โดยบรษิทัฯ 
จะรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำประมำณร้อยละ 70-95 ของ
มลูค่ำในเอกสำร และเมื่อครบก�ำหนดช�ำระเงนิ บรษิทัฯ  
จะด�ำเนินกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้โดยตรง และเมื่อ
หักดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่ำงให้กับลูกค้ำ

ทั้งนี้ อัตรำดอกเบี้ย สัดส่วนกำรรับซื้อหนี้ จะขึ้นอยู่
กับขนำดของกิจกำร ฐำนะกำรเงินของลูกค้ำ รวมถึง
คุณภำพของลูกหนี้กำรค้ำ 

	ลักษ
ณ
ะการป

ระกอบ
ธุรกิจ

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
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ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน  
และน�ำบัญชีลูกหนี้ 
แต่ละรำยมำเสนอ

1

ลูกหนี้ช�ำระเงินแก่บริษัทฯ  
โดยส่วนต่ำง หลังจำกหัก 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ แล้ว 
จะคืนให้แก่ลูกค้ำทั้งหมด

4บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้  
ประมำณร้อยละ 70-95  

ของมูลค่ำในสัญญำ

3

ลูกค้ำ ลูกหนี้
ของลูกค้ำ

บริษัทฯ แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้

2

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน1

ลูกค้ำ

ธนำคำรเพิ่ม Approve list  
อนุมัติกำรออกหลักประกันซอง3

ลูกค้ำช�ำระค่ำธรรมเนียม และ
บริษัทฯ ส่งมอบหลักประกันซอง 4

ท�ำเรื่องขอเพิ่ม  
Approve lists 2

ธนำคำร

4.	 การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้าประกันซอง	(Bid	Bond)

บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจกำรให้สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำ
หนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) ตั้งแต่ปี 2553 โดย
เป็นกำรให้สินเชื่อเพื่อกำรสนับสนุนกำรออกหนังสือ
ค�้ำประกันธนำคำรหรือหลักประกันซองให้แก่ลูกค้ำ 
ผู ้ประกอบกำรที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วมประมูลงำน 
ในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ จะเป็นกำร
ให้สินเชื่อตำมมูลค่ำหลักประกันซอง ลูกค้ำจะต้องน�ำ

หนงัสือค�ำ้ประกนัธนำคำรหรอืหลักประกนัซองคืนให้แก่ 
บริษัทฯ ตำมวันเวลำที่ก�ำหนด โดยบริษัทฯ จะได้รับ 
ค่ำตอบแทนกำรให้บริกำรในรูปแบบของค่ำธรรมเนียม 
โดยบรษิทัฯ ใช้วงเงนิทีม่กีบัธนำคำรในกำรปล่อยสนิเชือ่
เพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง
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ลูกค้ำน�ำใบตรวจรับมอบงำน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 

กำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
เพื่อช�ำระหนี้

5

ลูกค้ำส่งมอบงำน และรับเอกสำร  
ตรวจรับมอบงำนจำกลูกหนี้4

ลูกค้ำส่งเอกสำร และเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำ 
ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ให้เงินกู้กับทำงลูกค้ำ

3

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน1

2แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้ 

ลูกค้ำ
ลูกหนี้

ของลูกค้ำ

	ลักษ
ณ
ะการป

ระกอบ
ธุรกิจ

5.	 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ	(Project	Backup	Financing)

บรษิทัฯ ให้บรกิำรสนิเชือ่แก่ลกูค้ำทีต้่องกำรเงินทนุในกำร
จัดหำสินค้ำเพ่ือท�ำกำรส่งมอบให้กับหน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ ่
โดยลูกค้ำจะต้องมีสัญญำในกำรส่งมอบสินค้ำและ
บริกำรระหว่ำงลูกค้ำและลูกหนี้กำรค้ำให้บริษัทฯ เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ เนื่องจำกกำรให้บริกำรสินเชื่อ
เพือ่สนบัสนนุโครงกำรเพือ่ให้ลกูค้ำสำมำรถจดัหำสนิค้ำ
มำส่งมอบได้ ถือว่ำมีควำมเสี่ยงสูง จึงท�ำให้ลูกค้ำเกือบ
ทัง้หมดในส่วนของสินเชือ่เพือ่สนบัสนนุโครงกำรจะเป็น
ลกูค้ำทีมี่กำรตดิต่อธรุกจิกบับรษิทัฯ อย่ำงสม�ำ่เสมอ และ 
มีประวัติกำรช�ำระเงินที่ดี เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

6.	 ธุรกิจให้บริการจัดหาสินค้า	(Trade	Finance)

รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในกำรช�ำระเงินของ 
ลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ เม่ือลูกค้ำได้ท�ำกำรส่งมอบสินค้ำ 
ให้แก่ลูกหน้ีและได้ใบตรวจรับมอบงำนแล้ว ลูกค้ำส่วน
ใหญ่จะมำขอสนิเชือ่กำรรบัโอนสทิธิเรียกร้องกับบรษิทัฯ 
เพื่อน�ำเงินที่ได้จำกสินเช่ือดังกล่ำวมำช�ำระคืนเงินกู้ 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ลูกหนี้ของลูกค้ำตรวจรับมอบ
งำนล่ำช้ำท�ำให้ลกูค้ำไม่สำมำรถน�ำใบตรวจรบัมอบงำน
มำเปล่ียนเป็นสินเช่ือกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อน�ำ
เงินมำช�ำระคืนบริษัทฯ ได้ภำยในเวลำที่ก�ำหนดจะต้อง
ช�ำระดอกเบี้ยและค่ำปรับให้แก่บริษัทฯ     

บรษิทัฯ ให้บรกิำรจดัหำสนิค้ำเพือ่ขำยให้แก่ผูป้ระกอบกำร 
ทีข่ำดเงนิทนุในกำรจดัหำสนิค้ำเพือ่ท�ำกำรส่งมอบต่อให้
กบัหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนรฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำน 
เอกชนขนำดใหญ่ โดยบรษิทัฯ จะเข้ำไปด�ำเนนิกำรจัดหำ
สนิค้ำตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำจำกผูจ้�ำหน่ำยสนิค้ำ 
(Supplier) และน�ำไปขำยต่อให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรคิด 
ส่วนต่ำงจำกรำคำต้นทนุกบัรำคำขำย เม่ือจดัหำสินค้ำตำม 
ควำมต้องกำรของลกูค้ำเรยีบร้อยแล้ว บรษิทัฯ จะมอบหมำย 
ให้ Supplier ส่งมอบสินค้ำดังกล่ำวไปยังลูกหนี้โดยตรง
ตำมวนัและเวลำทีก่�ำหนดไว้ ซึง่บริษัทฯ จะเป็นผูไ้ปตรวจ
เช็คสินค้ำพร้อมกับลูกค้ำและลูกหนี้ ณ สถำนที่ที่จัดส่ง 
เนือ่งจำกกำรให้บรกิำรจัดหำสนิค้ำเพือ่ให้ลกูค้ำสำมำรถ
จัดหำสินค้ำมำส่งมอบได้ถือว่ำมีควำมเสี่ยงสูง จึงท�ำให้
ลูกค้ำเกือบทั้งหมดจะเป็นลูกค้ำที่มีกำรติดต่อธุรกิจกับ
บริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ และมีประวัติกำรช�ำระเงินที่ดี 

เพือ่ลดควำมเสีย่งดังกล่ำว รวมท้ังจะต้องโอนสทิธเิรยีกร้อง 
ในกำรช�ำระเงนิของลกูหนีใ้ห้กบับรษิทัฯ หรือท�ำหนงัสอื 
มอบอ�ำนำจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับเงินจำกลูกหนี้โดยตรง  
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่หลงัจำกบรษิทัฯ จดัหำสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว 
และลูกค้ำได้ท�ำกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกหนี้และได้ 
ใบตรวจรบัมอบงำนแล้ว ลูกค้ำจะมำขอสินเช่ือกำรรบัโอนสิทธิ 
เรยีกร้อง สนิเช่ือประเภทสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ หรอืสญัญำ
เช่ำซือ้กบับรษิทัฯ เพือ่น�ำเงนิทีไ่ด้จำกสนิเชือ่ดงักล่ำวมำ
ช�ำระคนืค่ำสนิค้ำ อย่ำงไรกต็ำม ในกรณทีีล่กูหนีข้องลกูค้ำ
ตรวจรับมอบงำนล่ำช้ำท�ำให้ลกูค้ำไม่สำมำรถน�ำใบตรวจรบั
มอบงำนมำเปลีย่นเป็นสนิเชือ่อืน่ๆ เพือ่น�ำเงนิมำช�ำระคนื
บรษิทัฯ ได้ภำยในเวลำทีก่�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบีย้และ
ค่ำปรบัให้แก่บรษิทัฯ
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ลูกค้าขอ 
อนุมัติวงเงิน

1

แจ้งการโอนสิทธิ 
การรับเงิน 
มาที่ลูกหนี้ 

2

4 ส่งมอบสินค้าให้ลูกหนี้โดยตรง
ตามวันและเวลาที่ก�าหนด 
โดยบริษัทฯ ลูกค้าและ 
ลูกหนี้ของลูกค้าจะท�าการ
ตรวจรับสินค้าพร้อมกัน

ลูกค้าน�าใบตรวจรับมอบงาน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 

การรับโอนสิทธิเรียกร้องสัญญาเช่า
ทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อ 

เพื่อช�าระค่าสินค้า

6
จัดหาสินค้าตาม 
ความต้องการของลูกค้า

3

ลูกค้ารับเอกสาร 
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้ 5

ลูกค้า

ลูกหนี้
ของลูกค้า

ผู้จ�าหน่าย
สินค้า

เปิด L/C ให้กับลูกค้าไปยังธนาคารตัวแทนของผู้ขาย3

แจ้ง L/C  
กับผู้ขาย

4

ตรวจสอบเอกสารและจ่ายค่าสินค้า7

ผู้ขายแสดงเอกสารยืนยัน 
การส่งของให้ธนาคารตัวแทน 

และธนาคารตัวแทนส่งให้ 
ธนาคารของผู้ซื้อ

6

ลูกค้าขอใช้บริการ L/C กับ2

สัญญาซื้อขายสินค้า1

ธนาคาร 
ตัวแทนผู้ซื้อ

ธนาคาร 
ตัวแทนผู้ขาย

5 ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ

ลูกค้า 

(ผู้ซื้อ)
ผู้ขาย

7.	 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด	Letter of Credit (L/C)

ให้บริการสนิเชือ่เพือ่ออกเอกสารเพือ่ยนืยันการช�าระเงนิในการซือ้ขายทีผู่ซ้ือ้ขอให้ธนาคารเป็นผูช้�าระให้แทน เพือ่แสดง
เป็นหลกัประกนัการช�าระเงนิ ผูข้ายสนิค้าได้รบัเงินเมือ่ส่งมอบสนิค้า และผูซ้ือ้สนิค้าจะได้รบัสนิค้าเมือ่จ่ายเงินค่าสนิค้า

ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด	L/C	(Letter	of	Credit)
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บริษัทที่ร่วมโครงกำร

คู่ค้ำ Supplier

SMEs

คู่ค้ำ Supplier

SMEs

คู่ค้ำ Supplier

SMEs

บริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรส่ง PO สั่งซื้อสินค้ำ 

Supplier ส่งสินค้ำให้กับบริษัท

Supplier ส่งเอกสำรวำงบิล (invoice) ให้กับบริษัท  

1

2

6

5

3

        
     S

upp
lier 

น�ำบ
ลิม

ำ เ

บกิ
เงิน

กบั
 L

IT

4 LIT ให้ช�ำระเงิน
ค่ำสินค้ำล่วงหน้ำ
ให้ Supplier เต็มจ�ำนวน 
โดยหักค่ำธรรมเนียม

เมื่อครบก�ำหนด 
บริษัทที่ร่วมโครงกำรจะจ่ำย
เงินค่ำสินค้ำให้แก่ LIT

8.	 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า

ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อยกระดับ Supply Chain ให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยให้สินเชื่อเติมทุนหมุนเวียน
แก่ Supplier ของบริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำร ให้สำมำรถ
น�ำบิลมำเบิกเงินสดกับทำงบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ต้อง

รอให้ครบเครดิตเทอม ท�ำให้ Supplier มีทุนหมุนเวียน 
เพิม่ก�ำลงักำรผลติ หรอืส่งงำนได้ตรงเวลำมำกขึน้ และยงั 
ท�ำให้บริษัทสำมำรถขยำยระยะเวลำกำรช�ำระเงิน 
(Credit Term) แก่ Supplier อย่ำงไร้กังวล

	ลักษ
ณ
ะการป

ระกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท	ลิท	เซอร์วิส	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)

กำรให้บริกำรข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลสินเชื่อให้กับลูกค้ำที่มำขอสินเชื่อกับบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) และบุคคล
ภำยนอก โดยได้น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) มำประยุกต์ใช้ในกำรประมวลผลกำรวิเครำะห ์
สนิเชือ่ (Credit Scoring) ตลอดจนกำรบรหิำรโครงกำรสนิเชือ่ ได้แก่ กำรจัดเตรยีมสญัญำ กำรตดิตำมหนี ้และให้บรกิำรอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทำงสินเชื่อ
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3  ปัจจัย
	 ความเสี่ยง

1.	 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
เนื่องจำกลักษณะกำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นกำรให้
สินเช่ือที่ไม่มีหลักประกัน ในกรณีที่เป็นสินเชื่อสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือ ควำมเสี่ยงด้ำน
สินเช่ือจะเกิดจำกทั้งคุณภำพของลูกหนี้กำรค้ำ และ
คณุภำพของลกูค้ำ รวมถงึคณุภำพของสนิค้ำและบรกิำร
ที่ลูกค้ำส่งมอบให้กับลูกหนี้กำรค้ำ ส�ำหรับสินเชื่อกำร
รับโอนสิทธิเรียกร้อง ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อจะเกิดจำก
คณุภำพของลกูหนีเ้ป็นส่วนส�ำคญั ในขณะทีส่นิเชือ่เพือ่
กำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุน
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิค้ำ ควำมเสีย่งด้ำนสินเช่ือ
จะเกิดจำกคุณภำพของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ โดยลักษณะ
กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ จะไม่เน้นควำมส�ำคัญของ
หลักประกัน เนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะมีกำรท�ำธุรกรรม
กับทำงลูกหนี้กำรค้ำในส่วนที่เป็นภำครำชกำร ภำค
รัฐวิสำหกิจ ซึ่งมีกำรจัดท�ำโอนสิทธิรับเงินเป็นส่วนใหญ่ 
จงึถอืเป็นกำรช่วยลดควำมเสีย่งลงในระดบัเบือ้งต้นแล้ว

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ 
ด้วยกำรตั้งเกณฑ์และก�ำหนดข้ันตอนในกำรตรวจสอบ 
ทั้งลูกค้ำและลูกหนี้กำรค้ำอย่ำงรัดกุมก่อนกำรอนุมัติ
สนิเชือ่ในแต่ละประเภท ด้วยมำตรกำรดงักล่ำว บรษิทัฯ 
จึงเชื่อมั่นในคุณภำพของลูกค้ำ ลูกหนี้กำรค้ำ รวมทั้ง
คุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่จะส่งมอบให้กับลูกหนี้ 
กำรค้ำ โดยที่ผ่ำนมำในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน 51.83 
ล้ำนบำท 110.29 ล้ำนบำท และ 158.91 ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.73 ร้อยละ 4.92 และ
ร้อยละ 6.24 ตำมล�ำดับ ของยอดลูกหน้ีคงค้ำงของ 
บริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ตำมล�ำดับ

2.	 ความเสี่ยงด้านความผันผวน 
ของอัตราดอกเบี้ย

ดอกเบีย้เงนิกูเ้ป็นต้นทนุหลักของบรษัิทฯ ซึง่แปรผนัตำม
ภำวะอตัรำดอกเบีย้ในตลำด และมผีลต่อกำรก�ำหนดอตัรำ
ดอกเบีย้ในกำรเรยีกเกบ็แก่ลกูค้ำ ซึง่กำรเปลีย่นแปลงของ 
อัตรำดอกเบี้ยอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ

บรษิทัฯ จงึมีนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียง
จำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้เน่ืองจำกต้นทุนของ 
บรษิทัฯ ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรกูย้มืระยะส้ัน ดงันัน้ ในส่วน
ทีเ่ป็นสนิเช่ือระยะสัน้ไม่ว่ำจะเป็นสนิเชือ่กำรรบัโอนสทิธิ
เรียกร้อง สินเช่ือเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง 
สินเช่ือเพื่อสนับสนุนโครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ 
บรษิทัฯ จะสำมำรถปรบัอตัรำดอกเบ้ียหรอืค่ำธรรมเนยีม 
ตำมต้นทุนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับ
สินเช่ือสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสินเช่ือสัญญำเช่ำซื้อ 
บริษัทฯ คิดอัตรำดอกเบ้ียกับลูกค้ำเป็นอัตรำดอกเบ้ีย
คงที่ อย่ำงไรก็ตำม ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนทำงกำรเงิน
ของบริษัทฯ กับอัตรำดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้ำ จะมีกำร
บวกเพิม่เพือ่ให้เพยีงพอกบัควำมเสีย่งด้ำนควำมผนัผวน
ของอัตรำดอกเบี้ยที่อำจเกิดขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้บริหำรจัดกำรในกำรหำแหล่ง
เงนิทนุทีม่รีะยะเวลำสอดคล้องกบัสนิเชือ่แต่ละประเภท 
(Matching Source) เพ่ือลดควำมเส่ียงในด้ำนควำม
ผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยอีกแนวทำงหนึ่งด้วย
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3.	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ทางการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มีสถำบนักำรเงนิที่
ให้กำรสนับสนุนในด้ำนกำรเงินหลำยแห่ง โดยมีวงเงิน
รวมท้ังสิน้ 1,210.00 ล้ำนบำท ทัง้นี ้วงเงนิส่วนใหญ่เป็น
วงเงินระยะสั้นเป็นจ�ำนวน 585.00 ล้ำนบำท ประกอบ
ด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี และต๋ัวสัญญำใช้เงิน (P/N)  
ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงในกำรถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อน
ก�ำหนดระยะเวลำ หรือ กรณีสถำบันกำรเงินไม่ต่ออำยุ
สัญญำตั๋วสัญญำใช้เงิน

อย่ำงไรกต็ำม บรษัิทฯ ได้มกีำรบรหิำรสภำพคล่องเพือ่
ป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวโดยพยำยำมจดัสรรแหล่งใช้ไป 
(Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับแหล่งได้มำ
ของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึงกำรจัดหำแหล่ง
เงนิทนุจำกกำรใช้เครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหม่ๆ ซึง่เป็นผล 
มำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
เช่น กำรขำยลดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ให้แก่ 
ผู้ลงทุน และกำรออกหุ้นกู้เสนอขำยแก่นักลงทุน ซึ่งจะ 
ช่วยท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรสภำพคล่องได้ดีข้ึน 
รวมทั้งเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนในกำร
ปล่อยสินเชื่อในอนำคต ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
และ 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 3.19 เท่ำ และ 1.30 เท่ำ ตำมล�ำดบั ส�ำหรบั 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.42 เท่ำ

4.	 ความเสี่ยงด้านการตลาด 
และการแข่งขัน

บริษัทฯ มีควำมเสีย่งจำกกำรแข่งขนักบัผูใ้ห้บรกิำรสนิเชือ่ 
ที่เป็นสถำบันกำรเงิน หรือผู้ให้สินเชื่อที่มีผู้ถือหุ้นที่เป็น
สถำบันกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำม ลกูค้ำเป้ำหมำยของบรษิทัฯ 
เป็นคนละกลุม่กบัลกูค้ำของผูใ้ห้บรกิำรทีเ่ป็นสถำบนักำรเงนิ 
เน่ืองจำกลกูค้ำของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำร 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ทีม่ข้ีอจ�ำกดัในเรือ่ง 
ทนุจดทะเบยีนและหลักทรพัย์ค�ำ้ประกนั ท�ำให้ผู้ประกอบกำร 
ดังกล่ำวไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงินและ 
ไม่ได้รบัสนิเชือ่ทีต้่องกำรอย่ำงทนัเวลำ ในขณะเดยีวกนั 
ควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรพจิำรณำของสถำบนักำรเงนิ 
รวมทั้งสถำบันกำรเงินส่วนใหญ่จะไม่เน้นลูกหนี้ที่เป็น
ภำครำชกำร หรอืรฐัวสิำหกจิ เนือ่งจำกระยะเวลำของงำน 
หรือระยะเวลำกำรช�ำระเงินก�ำหนดได้ไม่ชัดเจนเหมือน
บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรกลุม่ดงักล่ำว
หันมำใช้บรกิำรของผูใ้ห้สนิเชือ่ทีไ่ม่ได้เป็นสถำบันกำรเงนิ

คู่แข่งขันของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ให้บริกำรสิน
เชื่อที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน โดยแต่ละผู้ประกอบกำรต่ำง
เน้นกำรให้บริกำรสินเชื่อในแต่ละประเภทที่แตกต่ำงกัน  

ในขณะทีบ่รษัิทฯ มีกำรให้บรกิำรสินเช่ือทีค่รบวงจรตัง้แต่
กำรสนบัสนนุสนิเชือ่ล่วงหน้ำ (Pre Finance) เช่น สนิเชือ่
เพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) เพื่อ
ให้ลูกค้ำสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่มประมูลงำน  
รวมไปถงึสินเช่ือเพือ่สนบัสนนุโครงกำร (Project Backup 
Financing) และบรกิำรจดัหำสนิค้ำ (Trade Finance) เพ่ือ
ช่วยให้ลกูค้ำสำมำรถจดัหำสนิค้ำหลงัจำกประมลูงำนได้ 
ก่อนที่จะให้บริกำรสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ 
(Post-Finance) ไม่ว่ำจะเป็นสนิเชือ่สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 
สินเช่ือสัญญำเช่ำซื้อ หรือสินเช่ือกำรรับโอนสิทธิ 
เรียกร้องต่อไป และด้วยกลยุทธ์กำรตลำดที่ส�ำคัญของ 
บรษิทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรบรกิำรทีค่รบวงจร รวดเรว็ และมี
ประสทิธิภำพ ควำมสัมพนัธ์ทีด่กีบัลูกค้ำ อตัรำค่ำบรกิำร
ที่ชัดเจน ควำมยืดหยุ่นในกำรให้สินเชื่อ รวมทั้งควำม
เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมไอที ซึ่งปัจจุบันหน่วยงำน
รำชกำรและรฐัวิสำหกจิ รวมทัง้บรษิทัเอกชนขนำดใหญ่ 
มกีำรลงทนุในกำรพฒันำงำนด้ำนไอทค่ีอนข้ำงมำก ท�ำให้ 
บริษัทฯ สำมำรถแข่งกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

5.	 ความเสีย่งในการพึง่พงิบุคลากร
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พนักงำนถือเป็น
บุคลำกรที่ส�ำคัญ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยและ
กำรตลำดเพรำะจะเป็นผูท้ีเ่ข้ำถงึและตดิต่อกบัลูกค้ำ ซึง่
บคุลำกรเหล่ำนี ้ถอืเป็นทรพัยำกรทีส่�ำคญัในกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น หำกต้องเสียบุคลำกรเหล่ำน้ี
ไป อำจส่งผลกระทบต่อธรุกจิของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม 
บรษิทัฯ มมีำตรกำรในกำรลดควำมเสีย่งจำกกำรสญูเสยี
บุคลำกรดังกล่ำว โดยบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำร 
พฒันำและส่งเสรมิบคุลำกรให้มส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิงำน 
และเติบโตไปพร้อมๆ กับควำมส�ำเร็จของบริษัทฯ ม ี
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำตลำดเพือ่จงูใจให้บคุลำกร
ดงักล่ำวท�ำงำนกบับรษิทัฯ อย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้บรษิทัฯ 
ได้มีกำรจดัสรรหุน้สำมัญเพิม่ทนุจ�ำนวน 4,200,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ 
พร้อมกับกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน (ในรำคำ
เดียวกัน) ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนเป็นเจ้ำของ 
บรษิทัฯ ทีร่่วมสร้ำงมำ รวมทัง้จะช่วยเสรมิสร้ำงก�ำลงัใจ 
และแรงจงูใจให้พนกังำนท�ำงำนอยู่กบับรษิทัฯ ในระยะยำว 
นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็นทมี เพือ่ไม่ให้ยดึตดิกบั 
ตวับคุคล ซึง่จะช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพงิบคุลำกร
คนใดคนหนึง่โดยเฉพำะ อย่ำงไรกต็ำม จำกอดตีทีผ่่ำนมำ 
อัตรำหมุนเวียนของบุคลำกรในต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญอยู่ใน
ระดับที่ต�่ำมำก ซ่ึงสะท้อนถึงควำมภักดีของบุคลำกร 
ทีม่ต่ีอองค์กร รวมถงึควำมเชือ่มัน่ในศกัยภำพขององค์กร 
และในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงกำรสะสมหุ้น
ส�ำหรับพนกังำนบรษิทัจดทะเบยีน  EMPLOYEE JOINT  

	ป
ัจจัยความ

เสี่ยง
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INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสญัญำกบับรษิทั
หลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) ในกำร 
เป็นตัวแทนจัดกำรโครงกำร โดยโครงกำรมีอำยุ 3 ปี 
ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2558 – มีนำคม 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อธ�ำรงรักษำผู้บริหำรและพนักงำนให้
ท�ำงำนอยู่กับบริษัทในระยะยำว ส่งเสริมควำมคิดและ
ควำมรูส้กึของพนกังำนในกำรเป็นเจ้ำของกจิกำรร่วมกนั 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจผ่ำนกำร
สร้ำงแรงจูงใจ และเสริมสร้ำงวินัยในกำรออมให้กับ
พนักงำน ในระหว่ำงที่โครงกำรยังไม่หมดอำยุ หำกมี
พนกังำนทีย่งัไม่มคีณุสมบตัทิีส่ำมำรถเข้ำร่วม ณ ขณะน้ัน
แต่จะมีคุณสมบัติครบก่อนส้ินอำยุโครงกำร ก็สำมำรถ
แสดงเจตจ�ำนงเข้ำร่วมได้ในทุกวันที่ 1 เมษำยนของ
แต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่งโครงกำรนี้ มีรำยละเอียด
ดังนี้ คือ พนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน Back Office) 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 5 จำกฐำนเงินเดือน 
(Base Salary) และพนกังำนหรอืผูบ้รหิำร (ส่วนงำน Front  
Office) ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 5 จำกฐำน 
เงินเดอืน (Base Salary) และเงนิจงูใจ (Incentive) รวมกนั 
สงูสดุไม่เกนิ 100,000 บำท (หมำยเหต ุ: ฐำนเงินเดอืน 
(Base Salary) โดยไม่รวมค่ำครองชพี ค่ำต�ำแหน่ง ค่ำน�ำ้มนั
และยำนพำหนะ ตลอดจนรำยได้อ่ืนๆ ท่ีมลัีกษณะเดยีวกนั) 
โดยบริษัทจะสมทบกำรจ่ำยในอัตรำเท่ำกับเงินน�ำส่ง 
ของพนักงำนตลอดโครงกำร

และในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติให ้
บริษัทจัดท�ำโครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำนบริษัท 
(EJIP) เป็นโครงกำรที ่2 โดยโครงกำรมอีำย ุ3 ปี ตัง้แต่ 
เมษำยน 2561 – มนีำคม 2564 และได้เพิม่อตัรำกำรน�ำส่ง 
เงินเข้ำร่วมโครงกำรของพนักงำนเป็น 10% และบริษัท
จะสมทบกำรจ่ำยในอตัรำเท่ำกบัเงนิน�ำส่งของพนกังำน
ตลอดโครงกำร หรอืคดิเป็นร้อยละ 10 จำกฐำนเงนิเดอืน 
(Base Salary) และพนกังำนหรอืผูบ้รหิำร (ส่วนงำน Front 
Office) ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 10 จำกฐำน
เงินเดอืน (Base Salary) และเงนิจงูใจ (Incentive) รวมกนั
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บำท (หมำยเหตุ : ฐำนเงินเดือน 
(Base Salary) โดยไม่รวมค่ำครองชีพ ค่ำต�ำแหน่ง  
ค่ำน�้ำมันและยำนพำหนะ ตลอดจนรำยได้อ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน) โดยบริษัทจะสมทบกำรจ่ำยในอัตรำ
เท่ำกับเงินน�ำส่งของพนักงำนตลอดโครงกำร

6.	 ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการ
บรหิารงานของผู้ถอืหุน้รายใหญ่

ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2556 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด 
(มหำชน) (“เอสวีโอเอ”) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21 
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  
และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ ้นให้กับประชำชนใน 
ครั้งนี้ รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอขำยหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อ
ประชำชน จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขำยหุ้นดังกล่ำว 
พร้อมกับกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนและในรำคำ
เดียวกันสัดส่วนกำรถือหุ้นของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือ
ร้อยละ 47 ต่อมำในปี 2559 ได้มีกำรลดสัดส่วนกำรถือ
หุ้นของเอสวีโอเอลงเหลือร้อยละ 39.9 และในปี 2560 
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) ได้มีนโยบำยในกำร
ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 35.0 และ 30.0 
ตำมล�ำดับ ซ่ึงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำวยังคงสำมำรถ
ควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้ในเรือ่งท่ีกฎหมำยก�ำหนด
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น 
ทีม่ำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง เนือ่งจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
สำมำรถใช้เสยีงซึง่เกนิกว่ำร้อยละ 25 ส�ำหรบักำรใช้สิทธิ
ในกำรคัดค้ำนในมติต่ำงๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรำยอื่น 
ไม่อำจถ่วงดุลกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ได้

อย่ำงไรกต็ำม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่มคีวำมต้องกำรให้อสิระ
แก่บริษัทฯ ในกำรด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกธุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นธุรกิจกำรเงินอย่ำงชัดเจน ซึ่งแตกต่ำงจำก
ธุรกิจของเอสวีโอเอ ถึงแม้ว่ำเอสวีโอเอจะยังคงเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ก็ตระหนักดีว่ำธุรกิจลักษณะนี้ต้องกำร
ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำน โดยจะเห็นได้ว่ำ  
ผู้บริหำรของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบกำรณ์ 
ในธุรกิจด้ำนกำรเงิน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีกำร 
แต่งตัง้กรรมกำรอสิระเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
จ�ำนวน 5 ท่ำน จำกจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 8 ท่ำน ซึง่มี
ประสบกำรณ์ธรุกจิด้ำนกำรเงนิหรอืมคีวำมรูเ้ฉพำะด้ำน
ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ 
เพื่อท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ตรวจสอบ พิจำรณำ และกลั่นกรองมิให้เกิดรำยกำรที่
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต 
และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ โดยภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนแล้ว
โครงสร้ำงกำรบริหำรท้ังในระดับกรรมกำรและผู้บริหำร
จะยังคงเป็นเช่นเดิม
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9. ความเสีย่งด้านระบบสารสนเทศ
และการสือ่สารข้อมลู

บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูระบบ
สำรสนเทศของบริษัทฯ ซ่ึงได้จัดจ้ำงบุคคลภำยนอก
ด�ำเนินกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ส�ำหรับระบบกำรจัดกำร
สำรสนเทศขึ้น และให้บริกำรดูแลระบบฐำนข้อมูลด้วย 
อย่ำงไรก็ตำม ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันของ 
บรษัิทฯ มคีณุภำพและเพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจ ทัง้ข้อมลู 
ทำงกำรเงนิและข้อมลูอืน่ๆ และระบบกำรสือ่สำรข้อมลู
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนมีกำรใช้
นโยบำยกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปเหมำะสมกบัธรุกจิ ซึง่ม ี
กำรรับรองไว้ในรำยงำนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ 
และข้อมูลกำรป้องกันกำรสูญหำย กำรเรียกคืนข้อมูล 
และมีกำรควบคุมกำรล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิ กำรท�ำซ�้ำ 
ดัดแปลงแก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรรกัษำข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบัทัง้ของบรษิทั 
และลกูค้ำ เพ่ือให้บรษัิทสำมำรถจดักำรระบบสำรสนเทศ 
และข้อมูลภำยในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อให้มีควำมทันสมัยต่อกำรเติบโตในยุค
ปัจจบุนั และเพือ่ให้เป็นกำรเน้นย�ำ้ในด้ำนประสบกำรณ์ 
และควำมเช่ียวชำญในด้ำนเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท  
เอสวโีอเอ โดยในปี 2560-2561 บรษิทัฯ ยงัคงด�ำเนนิกำร 
พัฒนำซอฟท์แวร์ส�ำหรับให้สำมำรถบริกำรลูกค้ำได้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อให้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรตัดสินใจของ 
ฝ่ำยบริหำร และสำมำรถรองรับกำรเติบโตของบริษัทฯ 
โดยบรษิทัฯ ได้จดัหำเจ้ำหน้ำทีผู่เ้ช่ียวชำญด้ำนสำรสนเทศ 
เข้ำมำรับผิดชอบดูแลด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบ
สำรสนเทศ และโครงสร้ำงฐำนข้อมลู เพือ่ดแูลรบัผดิชอบ 
สำรสนเทศของบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น  
อีกท้ังเพ่ือท�ำหน้ำที่จัดท�ำข้อมูลที่เช่ือถือได้ส�ำหรับ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร

7.	 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา 
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	

เนื่องจำกเอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2556 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 
86.21 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ 
บริษัทฯ และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชน
ในครั้งนี้ รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอขำยหุ้นท่ีตนถืออยู่ 
ต่อประชำชน จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขำยหุ้น 
ดังกล่ำวพร้อมกับกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชน
และในรำคำเดียวกัน สัดส่วนกำรถือหุ้นของเอสวีโอเอ
จะลดลงเหลือร้อยละ 47 ซึ่งสถำบันกำรเงินที่บริษัทฯ  
กูย้มืเงนิจ�ำนวน 3 แห่ง ได้ก�ำหนดเงือ่นไขในสญัญำกูย้มื
เงินว่ำเอสวีโอเอจะต้องด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 47 ถึงแม้ว่ำหุ้นที่เอสวีโอเอถือทั้งหมดจะ
อยู่ในก�ำหนดระยะเวลำห้ำมซ้ือขำยหุ้นเป็นระยะเวลำ 
12 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท�ำกำรซื้อขำย
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยภำยหลังจำกวันที่หุ ้นของ 
บริษัทฯ เร่ิมท�ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ครบก�ำหนด 
ระยะเวลำ 6 เดือน เอสวีโอเอจะสำมำรถทยอยขำย
หุ้นได้ในจ�ำนวนร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่
ถูกสั่งห้ำมขำย และอีกร้อยละ 75 เมื่อครบ 12 เดือน 
ต่อมำในเดือนมีนำคม 2558 ทำงสถำบันกำรเงินทั้ง  
3 แห่ง ได้พิจำรณำปรับลดเงื่อนไขกำรด�ำรงสัดส่วนกำร
ถอืหุ้นของเอสวโีอเอลงไปถงึร้อยละ 39.5 และในปี 2560 
สถำบนักำรเงนิทัง้ 3 แห่ง ได้พจิำรณำปรบัลดเงือ่นไขกำร 
ด�ำรงสดัส่วนกำรถอืหุน้ของเอสวีโอเอลงไปทีร้่อยละ 35  
และได้มีกำรพิจำรณำอนุมัติปรับลดลงเหลือร้อยละ 30  
ตำมนโยบำยของเอสวีโอเอ ตำมล�ำดับ บริษัทฯ จึงม ี
ควำมเสี่ยงกำรผิดเง่ือนไขตำมสัญญำกู ้ยืมเงินของ
สถำบันกำรเงิน 3 แห่ง หำกเอสวีโอเอจ�ำหน่ำยหุ้นที่ตน 
ถืออยู่ จนมีสัดส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 30

8. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญ
อันเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ำท�ำธุรกรรมค�้ำประกันกำรซื้อ
สินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ในสัญญำ 
ค�้ำประกันกำรซื้อสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีกับ
ลูกค้ำ บริษัทฯ ก�ำหนดให้ลูกค้ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนเอง และหำกลูกค้ำมีควำมประสงค ์
จะท�ำสญัญำซือ้เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ บรษัิทฯ จะ
ด�ำเนนิกำรเข้ำท�ำสญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
กับธนำคำรต่อในอัตรำเดียวกับที่ลูกค้ำต้องกำร เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีสัญญำซื้อเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกำล่วงหน้ำ

	ป
ัจจัยความ

เสี่ยง
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1. ควำมเสี่ยงที่จะเกิดใหม่เป็นควำมสูญเสียท่ีอำจ 
เกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงที่ยังไม่เคยปรำกฏขึ้นหรือไม่เคย
มีประสบกำรณ์ ณ เวลำปัจจุบัน แต่เนื่องจำกในอนำคต
มักจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลำยกรณี อันอำจ
เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กฎหมำย 
สงัคม เทคโนโลย ีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ หรอืกำร
เปลี่ยนแปลงตำมธรรมชำติ ซึ่งในบำงเหตุกำรณ์อำจจะ
ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบ หรืออำจจะไม่สำมำรถ
ระบุควำมเสี่ยงได้แน่นอน เช่น ควำมเสี่ยงจำกนำโน
เทคโนโลย ีควำมเส่ียงจำกกำรปรบัแต่งทำงพนัธกุรรม หรอื
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะภูมิอำกำศ 
เป็นต้น

2. ควำมเสีย่งท่ีจะเกดิข้ึนใหม่ (Emerging Risk) ทีอ่ำจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี (Fintech) กำรเปลีย่นผ่ำนจำกยุคปัจจบุนัไปสู่ 
ยคุดิจทิลั (Digital Transformation) กำรโจมตทีำงอนิเทอร์เนต็
(Cyber Attack) และกำรโจรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต

แนวทางการบริหารความเสี่ยง	

• จัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูล รำยงำนและเหตุกำรณ์ที่
อำจกลำยเป็นควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนใหม่จำกแหล่ง
ต่ำงๆ เช่น World Economic Forum, หน่วยงำนรัฐ
เป็นต้น เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจและหำวธิกีำรในกำรจ�ำกดั
ผลกระทบที่จะมีต่อองค์กรได้อย่ำงเหมำะสม 

• บรษิทัอยูร่ะหว่ำงพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำใน 
ยคุปัจจุบันทีต้่องกำรควำมรวดเรว็ ถกูต้อง และแม่นย�ำ

แผนการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 
(Business	Continuity	Management)	หรือ	BCM	

กำรวำงแผนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ เป็นกำรจัดท�ำ 
roadmap ในกำรบรหิำรธรุกจิให้ด�ำเนนิไปอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยไม่หยดุชะงกั ในภำวะทีธ่รุกจิต้องประสบกบัสถำนกำรณ์ 
ไม่ปกต ิไม่ว่ำจะเป็นภยัคกุคำมจำกภำยนอกหรอืภำยใน
อันจะเป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 

1.		 ปัจจัยด้านการสูญเสียบุคคลส�าคัญของบริษัท	
บริษัทได้ตระหนกัถงึกำรเตรยีมให้มผีูบ้รหิำรรุน่ใหม่ขึน้มำ 
เมือ่ผูบ้รหิำรรุน่เก่ำหมดวำระลง โดยมีกำรจัดท�ำแผนกำร
สบืทอดต�ำแหน่งส�ำหรบัผู้บรหิำรระดบักรรมกำรผู้จดักำร 
หรือผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ และนอกจำกนัน้
ยังได้มีกำรฝึกให้ผู้บริหำรระดับรองลงมำ รวมถึงระดับ
หวัหน้ำงำนได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ในกำรเรยีนรูแ้นวทำง
ในกำรพจิำรณำอนมุตัหิรอืไม่อนมุตัใินกำรให้สนิเช่ือกบั
ลูกค้ำ โดยจะต้องมองควำมเสี่ยงให้รอบด้ำน

2.	 ปัจจยัด้านการสญูเสยีข้อมลูทีส่�าคญั ไม่ว่ำจะเกิด
จำกระบบ Server ล่ม กำรโจมตทีำงอนิเทอร์เนต็ บรษิทั
จัดให้มีกำรส�ำรองข้อมูลไว้มำกกว่ำ 1 แหล่ง 

กำรด�ำเนนิกำร เม่ือเกดิภำวะวกิฤตขิึน้ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
เป็นผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจส่ังกำร แก้ไขเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
ต่ำงๆ ร่วมกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู และจะสือ่สำรให้พนกังำน
ทกุระดบั และลกูค้ำได้ทรำบผ่ำนช่องทำง Line, Email หรอื
เวบ็ไซต์ของบริษทั หรอืช่องทำงอืน่ๆ ท่ีเหมำะสม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ในการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Culture)

บริษัทตระหนักดีว่ำวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคญัต่อควำมส�ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนั้น 
บรษิทัได้ก�ำหนดให้ผูบ้รหิำรเป็นผูส่ื้อสำรถงึควำมส�ำคัญ
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเป็นต้นแบบในกำร
บริหำรควำมเส่ียง รวมถึงสร้ำงวิธีกำรน�ำกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทำงปฏิบัติ โดยได้ให้มีกำร
ถ่ำยทอดแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกระดับบน 
สู่ระดับพนักงำน และก�ำหนดให้กำรบริหำรควำมเส่ียง 
เป็นหลักสตูรส�ำหรบัผูบ้รหิำรระดับผูจ้ดักำรขึน้ไป จดัให้มี 
กำรแลกเปล่ียนแบ่งปันประสบกำรณ์กำรบรหิำรควำมเส่ียง 
ผ่ำนที่ประชุมกลยุทธ์ และพนักงำนทุกคนเป็น Risk 
Agent ท่ีมหีน้ำทีจ่ะต้องรำยงำนควำมเสีย่งให้หวัหน้ำงำน 
ได้ทรำบ โดยหำกพนกังำนพบว่ำมคีวำมเสีย่งเกดิขึน้จำก 
กระบวนกำรขัน้ตอนกำรปฏบิตัใิห้รำยงำนให้หวัหน้ำงำน 
หรือผู ้บังคับบัญชำทรำบถึงควำมเสี่ยงที่พบในกำร
ท�ำงำนประจ�ำวันเพื่อที่จะได้หำแนวทำงในกำรป้องกัน
แก้ไขควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การระบุประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคัญของบรษิทั	(Materiality)

ในกำรระบุประเด็นส�ำคัญบริษัทจะมีกำรพิจำรณำท้ัง
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก โดยปัจจัยภำยใน
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำน ควำมเส่ียง
และโอกำส กรอบกำรด�ำเนินงำน และกำรประเมินกำร
ด�ำเนินกำรทำงด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัท ส่วนปัจจัย
ภำยนอกพิจำรณำจำกกำรส�ำรวจควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทำน และแนวโน้มกำร
เปล่ียนแปลงของโลก โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรพิจำรณำ
ทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอกจะน�ำมำประเมินประเด็น
ส�ำคัญของบริษัทฯ เพื่อวำงแผนกำรด�ำเนินงำนต่อไป

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่	(Emerging	Risk)
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4  ข้อมูลหลักทรัพย์
	 และผู้ถือหุ้น

ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) 79,280,601 36.02

2 Citibank Nominees Singapore PTE Ltd. 5,973,000 2.71

3 นำยชัชวำล เตชะมีเกียรติชัย 4,783,600 2.17

4 นำยมินทร์  อิงค์ธเนศ 4,102,660 1.86

5 นำยไพโรจน์ สิทธิมนต์อ�ำนวย 3,550,000 1.61

6 นำยสมพล เอกธีรจิตต์ 3,356,362 1.53

7 นำงสุณี เอกธีรจิตต์ 2,472,430 1.12

8 นำยวรินทร์ ศรีกุเรชำ 2,179,570 0.99

9 นำยเกียรติกมล บูรณวรคุณ 2,141,700 0.97

10 นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข 2,035,000 0.92

 รำยย่อยอื่นๆ 110,203,133 50.10

รวม 220,078,056 100.00 

หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 220,718,906 บำท
หุ้นสำมัญ : 220,718,906 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ : 1 บำท
โดยบริษัทได้น�ำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่  25 มีนำคม 2557

ผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้  

หมายเหตุ :  ล�ำดับที่ 6 และ 7 ตระกูลเอกธีรจิตต์ มีหุ้นทั้งหมด 5,828,792 หุ้น คิดเป็น 2.65%

นโยบายเงินปันผล
บริษทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสทุธจิำกงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ภำยหลงั 
กำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และกำรจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจพิจำรณำ
จ่ำยเงินปันผลในอัตรำทีแ่ตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่�ำหนดไว้ หรอืงดจ่ำยเงินปันผล โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบกำร 
สภำพคล่องทำงกำรเงิน ภำวะเศรษฐกิจ และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบริหำรกิจกำรและ 
กำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ
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5  โครงสร้าง 
การจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายสมพล	เอกธีรจิตต์นางสาวปารฉัิตร	เหล่าธรีะศริวิงศ์

นางชลธิชา	ศุภลักษณ์เมธา

นางสาวสุนทรี	หวังด�ารงเวศ นางสาวอรทัย	แสวงเจริญ

-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขายและการตลาด

นางสาวสิตาพัชร์	นิโรจน์ธนรัฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน

กรรมการผู้จัดการกรรมการบริหารอาวุโส

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวประภาพรรณ	รักธรรม

ผู้จัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกปฎิบัติการ	2

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายบรรจง	โฮกเส็ง

ผู้จัดการอาวุโส 
แผนกปฎิบัติการ	1

นางรุ่งนภา	โอกาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

โครงสร้างการบริหาร
บริษัท	ลีซ	อิท	จ�ากัด	(มหาชน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562)
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นางชลธิชา	ศุภลักษณ์เมธา

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวปิยนันท์	มงคล

ผู้จัดการทั่วไป
แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

โครงสร้างการบริหาร
บริษัท	ลิท	เซอร์วิส	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562)

	โครงสร้างการจัดการ
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6  คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

3. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรอิสระ

6. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

7. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

8. นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำรอำวุโส

คณะกรรมการบริษัทฯ	
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะ
กรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ดังนี้  
คอื คณะกรรมกำรตรวจสอบ (โดยทีค่ณะกรรมกำรตรวจ
สอบยังได้ปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรสรรหำ คณะ
กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำกบัดูแล
อีกด้วย เนือ่งจำกบรษิทัฯ ยงัเป็นองค์กรขนำดเลก็ จงึยงั 

อำจไม่เหมำะสมในกำรมีคณะกรรมกำรย่อยหลำยชุด) 
และผู้บริหำรของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด 
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดกำรของ 
บริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่ำน

หมายเหตุ	: นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรอำวุโส ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 แทนนำยเธียรชัย ศรีวิจิตร ที่ลำออกไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นำยสมพล เอกธีรจิตต์, นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ และนำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ   
กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท  
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแล และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต

กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรก�ำกับดูแล และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
วันที่

ด�ารงต�าแหน่ง
จ�านวนปีที่

ด�ารงต�าแหน่ง

1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 6 ปี  1 เดือน

2. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต** กรรมกำรตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 6 ปี  1 เดือน

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 6 ปี  1 เดือน

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ 29 เม.ย. 2556 5 ปี  8 เดือน

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ 14 ต.ค. 2559 2 ปี  2 เดือน

คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 
คณะกรรมการก�ากับดูแล	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เนือ่งจำกบรษิทัฯ ยงัเป็นองค์กรขนำดเลก็ คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึได้รบัมอบหมำยให้ปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูล และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้วย โดยมี 
รำยละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่ำน ประกอบด้วย

หมายเหตุ	: * นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 6 มีนำคม 2558 เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถือของงบกำรเงนิได้ จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำโท สำขำกำรเงนิและกำรคลงั รวมทัง้ 
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินจำกธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) (รำยละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสำรแนบ 1 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิำรและผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ) โดยมนีำงสำวพรีภำ เป่ียมอุดมสขุ เป็นเลขำนกุำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ** นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ทีเ่พียงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิได้ โดยนำงดวงพร 
สุจริตำนุวัต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรวมทั้งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ได้แก่ 
บริษัทหลักทรัพย์ บีที จ�ำกัด และธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

	คณ
ะกรรม

การและผู้บ
ริห

าร
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำรอำวุโส

3. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร - ฝ่ำยสนับสนุน

4. นำงรุ่งนภำ โอกำศ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร - ฝ่ำยปฏิบัติกำร

5. นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และกรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) 

6. นำยพิชชำกร ส่งศรี1 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร - ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

7. นำงสำวปิยนันท์ มงคล ผู้จัดกำรทั่วไปแผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญำ

8. นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม ผู้จัดกำรทั่วไปแผนกบริหำรจัดกำรทั่วไป

9. นำยทศพล จันทร์สุวรรณ2 ผู้จัดกำรแผนกขำยและกำรตลำด

10. นำยบรรจง โฮกเส็ง ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกปฏิบัติกำร 1

11. นำงสำวสุนทรี หวังด�ำรงเวศ ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกปฏิบัติกำร 2

12. นำงสำวอรทัย แสวงเจริญ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี

เลขานุการบริษัทฯ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติ 
แต่งตั้ง นางรุ่งนภา	โอกาศ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2551 โดยนำงรุง่นภำ โอกำศ ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนยีบตัรส�ำหรบัเลขำนกุำรบรษิทั (CSP) แล้วเม่ือ 
วันที่ 3-4 กุมภำพันธ์ 2557

ผู้บริหาร
บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ท่ำน ประกอบด้วย

หมายเหตุ	: 1. นำยพิชชำกร ส่งศรี   ลำออกเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2561

 2. นำยทศพล จันทร์สุวรรณ ลำออกเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2561
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ชื่อ-นามสกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 
จ�านวนการประชุมรวม	

ปี	2561

ค่าตอบแทน
กรรมการ

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

ค่าพาหนะ
กรรมการ

รวม

1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต 13/13 1,680,000 120,000 70,000 1,870,000

2. นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร
 (ลำออก วันที่ 27 มิถุนำยน 2561)

6/6 240,000 - 30,000 270,000

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี 13/13 480,000 120,000 70,000 670,000

4. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร 13/13 480,000 420,000 70,000 970,000

5. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข 13/13 480,000 120,000 70,000 670,000

6. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ 11/13 480,000 120,000 70,000 670,000

7. นำยสมพล เอกธีรจิตต์* 13/13 - - - -

8. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ* 9/13 - - - -

9. นำงสำวปำรฉิตัร เหล่ำธรีะศริวิงศ์*
 (กรรมกำรใหม่ 
 แทนนำยเธียรชัย ศรีวิจิตร)

7/7 - - - -

รวม 5,120,000

Lease	IT Lease	Service	Management
รวมจ�านวนเงิน

(บาท)
ปี

จ�านวนผู้บริหาร
(ราย)

จ�านวนเงิน
ค่าตอบแทน	(บาท)

จ�านวนผู้บริหาร
(ราย)

จ�านวนเงิน
ค่าตอบแทน	(บาท)

2561 12 18,980,824 2 1,661,542 20,642,366

	คณ
ะกรรม

การและผู้บ
ริห

าร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

    ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 2561 (ไม่รวมโบนัสกรรมกำร)

(หน่วย : บำท)

หมายเหตุ	: * นำยสมพล เอกธีรจิตต์ นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ และนำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ ได้แสดงควำม
ประสงค์ไม่รบัค่ำตอบแทนรำยเดือนในฐำนะกรรมกำร เนือ่งจำกได้รับเงินเดอืนประจ�ำในฐำนะกรรมกำรผูจั้ดกำร  
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร และกรรมกำรบริหำรอำวุโส ตำมล�ำดับ

 ** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอ
จ่ำยโบนัสกรรมกำร (ยกเว้นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร) ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 โดยจัดขึ้น 
ในวันที่ 19 เมษำยน 2562 เป็นจ�ำนวนเงิน 875,000 บำท จำกผลกำรด�ำเนินงำนปี 2561 โดยเงินโบนัสกรรมกำร 
ดังกล่ำวไม่ได้รวมอยู่ในค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2561  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท และบริษัทย่อย รวมจ�ำนวน 20.64 ล้ำนบำท  
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
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7  การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เนื่องจำกพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกลไกส�ำคัญในกำรน�ำไปสู่กำรมี
ระบบบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึง่จะช่วยสร้ำงควำมเชือ่มัน่และควำมมัน่ใจ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยกำรมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อ
เพิ่มมูลค่ำ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยำว ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด 
และได้มีกำรก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยเพิ่มเติมมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัทให้ดีขึ้น โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในสิทธิพื้นฐำน
ต่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้ ได้แก่ สทิธกิำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ 
สิทธิในกำรท่ีจะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจกำรและ
เงินปันผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน สิทธิในกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วม 
ประชุมเพือ่ใช้สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้ 
หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและเรือ่งทีมี่ 
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก�ำหนด 
หรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและ 
ข้อบงัคบั กำรลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และสทิธใินกำรได้รบั 
กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมในกำรรับซ้ือหุ้นคืนโดยบริษัท 
เป็นต้น 

นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บริษัทฯ 
ยังได้ด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและ
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึง 
นักลงทุนสถำบัน ในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน 
เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูล
ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองทีต้่องตัดสนิใจในทีป่ระชุม
อย่ำงครบถ้วน 

2. ในกรณีที่ผู ้ ถือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 
บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุม
แทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ
ใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3. บริษัทฯ จัดช่องทำงกำรลงทะเบียน ณ สถำนที่
จัดกำรประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำ และ
นกัลงทุนสถำบนั โดยบรษิทัได้น�ำระบบคอมพวิเตอร์
มำใช้ในกำรลงทะเบยีน และนบัคะแนนเสียง เพือ่ช่วย 
ให้ขั้นตอนกำรลงทะเบียนและกำรประมวลผล 
กำรลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่และอิสระ 

5. เมื่อกำรประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรำยงำน
กำรประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 
2561 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 34 อำคำรไอทีโปรเฟสชั่นแนล กรุงเทพมหำนคร 
ประเทศไทย โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำร่วม 
กำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 11 ท่ำน

บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัท 
เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นเป็นเวลำ 
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วนัก่อนกำรประชมุ และได้จดั
ให้มกีำรเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่ www. 
leaseit.co.th เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
ก่อนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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	การก�ากับ
ดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมท่ีเกี่ยวข้อง
กับวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ในระหว่ำงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 
– 31 ธันวำคม 2561 อย่ำงไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำม
ที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมแต่อย่ำงใด

บริษัทฯ ระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไว้ใน 
หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น และจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผู้ถอืหุน้ล่วงหน้ำให้แก่ผู้ถอืหุน้ภำยในระยะเวลำท่ี 
ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
มีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม นอกจำกนี้  
ผูถ้อืหุน้จะได้รบัข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนทำงสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ 
ของตลำดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำรลง 
ข่ำวสำรในหนังสือพิมพ์ตำมพระรำชบัญญัติมหำชน
จ�ำกัด ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้คณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ เข้ำร่วมกำรประชมุผูถ้อืหุน้โดยพร้อมเพรยีงกนั 
โดยเฉพำะประธำนอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เช่น ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อ
ซักถำมของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีำรชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวธิกีำรออกเสยีง 
ลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม โดยมีที่ปรึกษำ
กฎหมำยท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรประชุมและกำรออก
เสยีงลงคะแนนเพือ่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบงัคับ
ของบริษัท ทั้งนี้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประธำนในที่
ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและ
ตั้งค�ำถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และวำระกำร
ประชุมอย่ำงเต็มที่

บรษิทัฯ ได้ท�ำกำรแจ้งมตท่ีิประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 
2561 โดยระบผุลกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระ 
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมำยข่ำว
ไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวันถัดไป 
ภำยหลงัจำกกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ พร้อมทัง้ 
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 4.4 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท (ข้อมูล ณ  
วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 
(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญและดูแลให้มีกำร
ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม 
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นคนไทยหรือผูถื้อหุ้นต่ำงชำต ิผูถ้อืหุน้รำยใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย โดยได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย 
โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประธำนในที่ประชุม 
จะด�ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่ได้
แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ และไม่มกีำรเพิม่วำระ 
กำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ 
ผู ้ถือหุ้นของบริษัททุกรำยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตำมจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียง
เท่ำกับหนึ่งเสียง

บรษัิทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งท่ีเห็นสมควร
บรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2562 
และเสนอชือ่บุคคลเพ่ือเข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่ำงวันที่ 14  
พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่ 
รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร 
ด�ำเนินกำรดังกล่ำวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมำยข่ำวไป
ยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำงเว็บไซต์ 
ของบรษิทัท่ี www.leaseit.co.th อย่ำงไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้ 
เสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ หรอืเสนอชือ่
บคุคลเพือ่เข้ำรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแต่
อย่ำงใด
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บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัท  
เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเป็นเวลำ 
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุม และได้ 
จัดให้มีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัทที ่
www.leaseit.co.th เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
ก่อนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่
เกีย่วข้องกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเพิ่มทำงเลือกในกำรประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอ่ืน 
เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงแทนผูถ้อืหุ้นได้ โดยบรษิทัฯ 
ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวง
พำณิชย์ประกำศก�ำหนด ซ่ึงระบุถึงเอกสำร/หลักฐำน 
ทัง้ค�ำแนะน�ำขัน้ตอนในกำรมอบฉนัทะ ซึง่ผูถ้อืหุน้สำมำรถ 
ก�ำหนดทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนได้ และได้ 
จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสอืเชญิ
ประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจำกนี ้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  
www.leaseit.co.th

กำรด�ำเนนิกำรประชมุจะเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบรษิทัฯ  
ตำมล�ำดับวำระกำรประชุม โดยจะมีกำรเสนอ 
รำยละเอียดในแต่ละวำระอย่ำงครบถ้วน พร้อมแสดง
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน รวมทั้งจะ 
ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่มีกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพำะวำระทีม่คีวำมส�ำคัญที่
ผูถ้อืหุน้ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมลูก่อนกำรตดัสนิใจ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้อนมุตันิโยบำยกำรรำยงำนกำร
ซื้อ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรทรำบ โดยครอบคลุมมำตรกำรป้องกัน 
กำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บคุคลทีเ่กีย่วข้องซึง่รวมถงึกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน

และลูกจ้ำง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นติภิำวะของบคุคลดงักล่ำวทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมูล รวมถงึ 
ได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของ 
บริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยใน
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและ 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญติั 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะ
กรรมกำรและผู้บรหิำรได้มีกำรรำยงำนกำรซือ้-ขำยหุ้น/ 
ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร 
บริษัททรำบเป็นรำยไตรมำสมำโดยตลอด

บริษัทฯ จะจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี และจัดให้มีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
ที่เข้ำข่ำยจะต้องขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นตำมข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรพัย์ฯ ก่อนท�ำรำยกำร บรษัิทฯ จะเปิดเผย 
ข้อมลูเกีย่วกบัชือ่และควำมสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเกีย่วโยง 
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ และมลูค่ำของรำยกำร รวมท้ัง 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว 
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจนในกำรประชุมผู้ถือหุน้

บริษัทฯ มีนโยบำยไม่อนุญำตให้มีรำยกำรระหว่ำงกัน
ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ เช่น 
กำรให้กู้ยืมเงิน กำรค�้ำประกันสินเชื่อ

บริษัทฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ  
ซึ่งได้กระท�ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำด และเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at arms’s length)
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	การก�ากับ
ดูแลกิจการ

ก)	 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ง
ภำยในและภำยนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
สิทธิดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและควำมร่วมมือระหว่ำง
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด�ำเนินงำน สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นคงให้แก่
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของบริษัทในระยะยำว ดังนี้

1. พนักงาน: 

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรคัดเลือกบุคลำกรที่
เหมำะสมกับต�ำแหน่ง และเน้นบุคลำกรมีประสบกำรณ์ 
ในกำรท�ำงำนตรงกับลักษณะงำนของบริษัทฯ เพื่อ
ควำมเชี่ยวชำญในงำนนั้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่ำ 
พนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็นรำกฐำน
ของควำมส�ำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ
ศักยภำพของพนักงำนตลอดเส้นทำงกำรท�ำงำน โดย
พัฒนำทักษะ เพ่ิมพูนควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และควำม
สำมำรถของพนักงำน รวมทั้งมอบโอกำสในกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนให้แก่พนักงำนทุกคน 
โดยเท่ำเทียมกัน ตลอดจนกำรสร้ำงแรงจูงใจในเรื่อง 
ผลตอบแทนที่เหมำะสมและสำมำรถเทียบเคียงกับ
บริษัทชั้นน�ำโดยทั่วไป ตลอดจนกำรดูแลคุณภำพชีวิต 
ของพนักงำนทุกคนโดยเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทฯ  
ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนที่
สอดคล้องกบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้ 
อำทิ ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในแต่ละปี ในรูปแบบ 
ของเงินจูงใจ (Incentive) และเงินโบนัส (Bonus) โดยใน 
ระยะยำวนัน้ บรษิทัได้น�ำเอำรปูแบบกำรวดัผลกำรปฏบิตังิำน 
ตำม Balanced Scorecard โดยอำศยักำรก�ำหนดตวัช้ีวัด 
(KPI) มำใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Implementation)  
โดยอำศัยกำรวัดหรือกำรประเมิน ที่จะช่วยให้องค์กร
เกดิควำมสอดคล้องเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และมุง่เน้น 
ในสิ่งที่มีควำมส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จขององค์กร โดย
บริษัทฯ ศึกษำและทบทวนโครงสร้ำงองค์กร บทบำท 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงำน 
ประเมนิผลกำรท�ำงำนและควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน
ของพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนำองค์กร 
สูก่ำรเป็นองค์กรทีดี่ นอกจำกนี ้บรษัิทได้จัดให้มโีครงกำร  
Employee Joint Investment Program (EJIP)  
เพือ่ให้พนกังำนได้ออมและสร้ำงผลตอบแทนกำรลงทนุ
ในระยะยำวและเพ่ือให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรเป็น
เจ้ำของบริษัทมำตั้งแต่ปี 2558 และได้ครบก�ำหนด 
โครงกำรในเดือนมีนำคม 2561 และในปี 2561 บริษัท 

ได้จัดให้มีโครงกำร Employee Joint Investment 
Program No.2 (EJIP No.2) ขึน้ต่อเนือ่ง โดยเริม่ในเดอืน
เมษำยน 2561 และมีระยะเวลำโครงกำรก�ำหนด 3 ปี

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องสวัสดิกำรและควำม
ปลอดภัยของพนักงำน โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
อำทิ วันเวลำท�ำงำน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี 
และวันลำหยุดประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีกำร
ประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้กับพนักงำน
ทรำบ นอกจำกน้ัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิกำรอ่ืนๆ  
นอกเหนอืจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนด อำท ิกำรประกนัสุขภำพ 
ซึง่ครอบคลุมกำรรกัษำพยำบำลผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน 
กำรประกันชีวิต กำรประกันอุบัติเหตุ และกำรตรวจ
สุขภำพประจ�ำปี รวมถงึจัดให้มีมำตรกำรกำรดแูลสุขภำพ
อนำมัยของพนักงำน อำท ิกำรฉดีวคัซนีป้องกนัโรคระบำด  
กำรจัดหำหน้ำกำกอนำมัย และแอลกอฮอล์เจล
ส�ำหรับล้ำงมือให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงำน 
ในกรณต่ีำงๆ เช่น กำรสมรส กำรคลอดบตุร กำรอปุสมบท  
กำรเสียชีวิตของญำติใกล้ชิด กำรประสบภัยพิบัต ิ
ทำงธรรมชำติ เป็นต้น 

จำกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรหยุดงำน ในปี 2561  
พบว่ำสถติกิำรเกดิอบุตัเิหต ุหรอือตัรำกำรหยดุงำนจำก
กำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนเท่ำกับศูนย์

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยำกรบุคคลถือว่ำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ำสูงสุดในกำร
ด�ำเนนิธุรกจิ ดงันัน้ แนวคิดเกีย่วกบักำรพฒันำบคุลำกร
ควรเป็นกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องระยะยำว บริษัทฯ  
ได้ด�ำเนินกำรในกำรพัฒนำบคุลำกร ด้วยกำรพัฒนำควำมรู้  
ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลำกร โดยใช้เครื่องมือ
ในกำรพัฒนำบุคลำกร 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรสอนงำน
และแบ่งปันควำมรู ้ (Coaching & Knowledge Sharing)  
และกำรมอบหมำยโครงกำร (Project Assignment) 
เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถน�ำควำมรู ้มำประยุกต์ใช้ใน 
กำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร 
และรองรับกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงย่ังยืน ทั้งน้ี 
บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ครอบคลุม
ในทกุระดบั ตำมรำยละเอยีดในแบบแสดงรำยกำรข้อมลู
ประจ�ำปี (56-1) 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกำรอบรมโดยแยกเป็นกำร
อบรมภำยในองค์กร (In-house Training) จ�ำนวน  
1 หลักสูตร และภำยนอกองค์กร (Public Training) 
จ�ำนวน 9 หลกัสตูร มบีคุลำกรทีไ่ด้รบักำรอบรม จ�ำนวน 
37 คน  แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้ดังนี้  

หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(The	Role	of	Stakeholders)

42		•	รายงานประจ�าปี	2561 	 รายงานประจ�าปี	2561	•	43



ระดับ
พนักงาน

จ�านวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉล่ีย		
(ชม./คน)

กรรมกำร 10.00

ผู้บริหำร 13.00

พนักงำน 6.30

 กรรมกำร 1 คน (คิดเป็น 12.5%)
 ผู้บริหำร 12 คน (คิดเป็น 100%)
 พนักงำน 24 คน (คิดเป็น 40%)

สรุปจ�ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมของพนกังำนและผูบ้รหิำร 
ปี 2561 ดังนี้

และค่ำธรรมเนยีม กำรด�ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ และ
เงือ่นไขอืน่ๆ เป็นต้น และหำกเกดิกรณทีีบ่รษิทัไม่สำมำรถ 
ปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให ้
เจ้ำหนี้ทรำบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง
แก้ไข ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดช�ำระหนี้  

3. คู่แข่ง: 

บริษัทฯ ด�ำเนินกำรโดยสุจริตและกำรรักษำมำตรฐำน
ในกำรให้บริกำร และยึดหลักกำรไม่กล่ำวพำดพิงคู่แข่ง 
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือที่ดี
ระหว่ำงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่ำคู่แข่งอื่นต่ำงก็มีหน้ำที่
เป็นผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินที่ดีและมีคุณภำพแก่ลูกค้ำ 
เช่นเดียวกัน

4. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม: 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯ 
เน้นกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมโดยค�ำนึงถึง
หน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้จัดท�ำกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบเพ่ือ 
ช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อำทิ บริษัทฯ 
ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ คู่ค้ำ ลูกค้ำ และเจ้ำหนี้ 
ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งปลูกสร้ำง สิ่งของบริจำค และทุน
กำรศึกษำให้แก่เยำวชนที่ห่ำงไกล และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง โดยได้รบัควำมร่วมมอื 
จำกองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยในเรื่องกำร
ดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิให้มกีำรใช้ทรพัยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่
สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ภำยในบรษัิทฯ อำท ิกำรประหยดั
พลังงำนไฟฟ้ำ กำรประหยัดน�้ำ กำรรณรงค์กำรใช้
กระดำษ Recycle กำรคัดแยกขยะ รวมไปถึงกำรบ�ำบัด
น�้ำทิ้งเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบำยน�้ำ

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิให้มีกำรให้
ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย
บรษิทัมนีโยบำยในกำรคุม้ครองและปกป้องสิง่แวดล้อม 
โดยจะด�ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม พัฒนำและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อมมำกยิง่ขึน้ ท้ังน้ี บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรเพือ่ลด 
ผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและควบคมุกจิกรรมทีอ่ำจส่ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่ง อำท ิกำรจดักำร
ของเสียที่เกิดขึ้นภำยในบริษัท

ทัง้นี ้รำยละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมด้ำนควำมรบัผดิชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภำยใต้หัวข้อ 
“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”

2. คู่ค้า: 

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม 
และรับผิดชอบต่อคู่ค้ำทุกฝ่ำย ตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ 
ที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ โดยกำรก�ำหนดเงื่อนไขและแนวทำง 
กำรปฏิบตัติัง้แต่แรกอย่ำงชดัเจนและเป็นธรรม ตลอดจน 
กำรให้ควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรทำงกำรค้ำเพือ่ประโยชน์
โดยรวมทั้ง 2 ฝ่ำย

2.1 ลูกค้า : บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฏบิตัต่ิอลกูค้ำทกุรำย โดยมกีำรแจ้งเงือ่นไขให้รบัทรำบ
อย่ำงชดัเจน โดยเง่ือนไขดังกล่ำวเป็นเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในกำรให้กำรบริกำรลูกค้ำ 
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ 
อ่อนโยน พร้อมรบัฟังปัญหำและวธิแีก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำ 
โดยไม่เปิดเผยควำมลับของลูกค้ำ และบริษัทฯ ได้มี 
กำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกลกูค้ำไว้อย่ำงชดัเจน 
โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้คือ

 กำรมีตัวตนอยู่จริงของลูกค้ำ
 ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของลูกค้ำ  

และลูกหนี้
 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบ้ติงำนตำมโครงกำร 

ให้ส�ำเร็จ
โดยมีคณะกรรมกำรสินเชื่อเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
พิจำรณำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น

2.2 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีควำมมุ ่งมั่นที่จะรักษำ
สัมพันธภำพท่ียั่งยืนระหว่ำงบริษัทและเจ้ำหนี้อยู่เสมอ 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏบิตัต่ิอเจ้ำหนีอ้ย่ำงเสมอภำค 
และเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้แก ่เจ ้ำหนี้  และยึดมั่นในกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี ้
อย่ำงเคร่งครัด ทั้งในเรื่องกำรช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย  
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	การก�ากับ
ดูแลกิจการ

ข)	 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บรษิทัฯ สนบัสนนุกำรเคำรพสทิธมินษุยชนทีป่ระกำศใช้ 
ในนำนำประเทศ ซึง่รวมถงึปฏญิญำและอนสุญัญำต่ำงๆ 
ของสหประชำชำตว่ิำด้วยสทิธมินษุยชน ทัง้นี ้ กรรมกำร  
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ตลอดจนบคุคลอืน่ใด
ที่กระท�ำกำรในนำมของบริษัทจะต้องเคำรพในศักด์ิศรี
ส่วนบุคคล ควำมเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคล
ที่ตนได้มีกำรติดต่อด้วยในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนโดย 
จะต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ หรือส่งเสริมให้มีกำรละเมิด
หรือล่วงเกนิสทิธมินษุยชนใดๆ ตำมทีบ่รษิทัได้ก�ำหนดไว้ 
ในหลกักำรปฏบิตั ิ“จรยิธรรมและธรรมำภบิำลขององค์กร”

บริษัทเคำรพและปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยเรื่องสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงกำรป้องกันและหลีกเลี่ยงกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนของพนักงำน คู่ค้ำ และชุมชน ภำยใต้ 
บทบัญญัติที่ได้ก�ำหนดไว้ตำมกฎหมำยไทย โดยมี
แนวทำงในกำรปฏิบัติเอำไว้ ดังนี้

• แรงงำนเด็ก (Child Labor) บริษัทจะปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยอำยุขั้นต�่ำในกำรจ้ำงงำน และจะ 
ไม่ให้แรงงำนผูเ้ยำว์ท�ำงำนทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ
และพัฒนำกำร รวมถึงส่งผลกระทบต่อกำรศึกษำ
ภำคบังคับ

• แรงงำนบังคับ (Forced Labor) บริษัทจะไม่กระท�ำ
หรอืสนบัสนนุให้มกีำรใช้แรงงำนบงัคบัในทกุรปูแบบ 
และจะไม่เรียกเก็บเงินหรือเก็บยึดเอกสำรประจ�ำตัว 
ใดๆ ของพนักงำน เว้นแต่เป็นกำรด�ำเนินกำรที ่
ไม่ขัดต่อกฎหมำย

• กำรไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) บริษัทจะเคำรพ
ในควำมแตกต่ำงและปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน โดยไม่เอ้ือประโยชน์หรือลิดรอนสิทธิของ 
พนักงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม อันมีสำเหตุมำจำกเรื่อง 
เชื้อชำติ สัญชำติ เผ่ำพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ศำสนำ 
สถำนะทำงสงัคม เพศ อำย ุควำมพกิำรหรอืทุพพลภำพ 
แนวคิดทำงกำรเมือง ตลอดจนสถำนภำพเกี่ยวกับ
กำรสมรส นอกจำกนี้ จะก�ำหนดมำตรกำรป้องกัน 
และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดทำงเพศ

• กำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Compensation) บริษัทจะจ่ำย
ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ ทีส่อดคล้องกบักฎหมำย แรงงำน และตรงตำม
เวลำที่ก�ำหนด และจะไม่หักค่ำจ้ำงพนักงำน เว้นแต่
เป็นกำรด�ำเนินกำรที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย

• ชัว่โมงกำรท�ำงำน (Working Hours) บรษิทัจะก�ำหนด
ชัว่โมงกำรท�ำงำนปกติไม่เกินกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้ 
และจะดแูลให้ชัว่โมงกำรท�ำงำนล่วงเวลำของพนกังำน
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

• เสรภีำพในกำรสมำคม และกำรเจรจำต่อรอง (Freedom 
of Association and Collective Bargaining) บรษิทัจะ
เคำรพสิทธิพนักงำนในกำรสมำคม หรือรวมกลุ่มใน
รปูแบบใดๆ ทีไ่ม่ขดัต่อกฏหมำย รวมถงึกำรเข้ำร่วมใน 
กระบวนกำรเจรจำต่อรองตำมขัน้ตอนของกฎหมำย

• ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ส่ิงแวดล้อม และ 
สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก (Occupational Health, Safety,  
Environment and Facilities) บริษัทจะด�ำเนินกำร
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ คงไว้ และปรบัปรงุอย่ำงต่อเนือ่ง
ให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีปลอดภัย 
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของ
พนักงำนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งเน้นกำรดูแล
รักษำ ป้องกัน ลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมที่เกิด
จำกกิจกรรมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ บริษัทจะจัด
ให้มีห้องน�้ำและห้องสุขำที่ถูกสุขลักษณะ น�้ำด่ืมที่
สะอำดถูกสุขอนำมัย ปัจจัยในกำรปฐมพยำบำลที่
เหมำะสม สถำนที่รับประทำนอำหำร และสถำนที่
ส�ำหรับเก็บรักษำอำหำรที่สะอำดถูกหลักสุขำภิบำล
อย่ำงเพียงพอและสะดวก

บริษัทได้เปิดโอกำสให้มีกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำร 
กระท�ำใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่ำนช่องทำงกำรรับ 
เรื่องร้องเรียน โดยในปี 2561 ไม่มีประเด็นร้องเรียน 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

ค)	 การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะปฏเิสธกำรทจุรติ  
คอร์รัปชั่นและกำรติดสินบนทุกรูปแบบและทุกระดับ  
ไม่ว่ำจะเป็นธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัภำครฐัหรอืภำคเอกชน  
โดยบริษัทได้ออกนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัช่ัน 
ในปี 2558 โดยจัดท�ำเป็นเอกสำรแนวกำรปฏิบัติ 
เกีย่วกับกำรก�ำกบัดแูลและควบคมุดูแลเพือ่ป้องกันและ
ตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยห้ำมมใิห้

กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และบุคคลอื่นใดที่กระท�ำ
กำรในนำมของบริษัท กระท�ำกำรซึ่งเป็นกำรให้หรือ 
รบัของก�ำนลัทีเ่ป็นเงนิ หรอืสิง่ตอบแทนอืน่ใด อนัมชิอบ
ด้วยกฎหมำยหรือไม่เหมำะสม เพื่อให้ได้มำซ่ึงควำม 
ได้เปรยีบทำงธรุกจิ หรอืควำมสมัพนัธ์กบัคูค้่ำ และบรษิทัฯ 
ได้สมคัรเข้ำร่วมเป็นสมำชกิเครอืข่ำยหุน้ส่วนต้ำนทจุริต
เพือ่ประเทศไทย (PACT Network) เพือ่แสดงควำมมุง่มัน่ 
ที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

44		•	รายงานประจ�าปี	2561 	 รายงานประจ�าปี	2561	•	45



บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์  
ดังต่อไปนี้

 พนักงำนของบริษัททุกคนต้องให้ควำมเคำรพ และ
ไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ หำกพบ
กำรกระท�ำที่เป็นหรืออำจเป็นกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำให้แจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำ
รับทรำบ

 ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอก 
ทีไ่ด้รบัมำหรือจะน�ำมำใช้ภำยในบริษัท เพือ่ลดโอกำส 
ที่จะเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น

 พนักงำนมีหน้ำที่รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเมื่อพบ
กำรกระท�ำผิดที่เห็นว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิ อำจน�ำ
ไปสูก่ำรละเมดิสิทธ ิหรอืกำรกระท�ำท่ีอำจก่อให้เกดิ 
ข้อพิพำทเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

ง)	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 ในกำรท�ำงำน พนกังำนต้องดแูลรกัษำงำน ข้อมลู สตูร 
สถิติ โปรแกรม วิธีกำร กระบวนกำร และข้อเท็จจริง
ต่ำงๆ ท่ีเป็นทรพัย์สนิทำงปัญญำของบรษิทัไม่ให้ถกู
ล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับ
อนุญำตจำกทำงบริษัท

ข้อพึงระวัง

1) กำรท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง แก้ไขอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ 
ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ต่ำงๆ โดยไม่มีเหตุอันควร

2) กำรใช้ข้อมูลที่เป็นควำมลับ หรือเป็นสิทธิ์ของ 
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของ

3) กำรตดัสินใจท่ีเกีย่วข้องกบักำรได้มำซึง่ทรพัย์สนิ
ทำงปัญญำ ใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำง
ปัญญำ รกัษำสทิธ์ิ และคุม้ครองสทิธิใ์นทรพัย์สนิ 
ทำงปัญญำของบริษัท โดยไม่มีควำมเข้ำใจ 
ที่ชัดเจนและถูกต้อง

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	และกระบวนการ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงำนซ่ึงไม่มีส่วน
ประสำนงำนกับลูกค้ำท�ำกำรสอบทำนกลับไปยังลูกค้ำ
ทกุรำยทีเ่ปิดวงเงนิใหม่ เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบั 
กำรทจุรติและกำรจ่ำยสนิบน สรุปผลกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ดังกล่ำว ไม่พบกำรทุจริตกำรเรียกรับ หรือจ่ำยสินบน
กับลูกค้ำ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็น 
แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต (Collective Action Coalition) ในวันที่  
9 มิถุนำยน 2560 โดยบริษัทฯ จะจัดให้มี   

• กำรประเมินควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริต
ภำยในบริษัท รวมถึงกำรน�ำนโยบำยกำรต่อต้ำน  

กำรทุจริตและแผนกำรก�ำกับกำรปฏิบัติงำน 
ไปปฏบิตั ิและจัดให้มคู่ีมอื/แนวทำงในกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจแก่ผู้บริหำรและพนักงำน

• จะเป ิดเผยและแลกเปล่ียนนโยบำยภำยใน 
ประสบกำรณ์ แนวปฏิบัติที่ ดี และแนวทำง 
ควำมส�ำเรจ็ในกำรสนบัสนนุให้เกดิกำรท�ำรำยกำร
ทำงธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส 
ในประเทศไทย

• จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน  
คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยกำรสร้ำง
แนวร่วมปฏิบัติ และกำรเข้ำร ่วมในกิจกรรม 
ต่อต้ำนกำรทุจริต

ผู ้บริหำรของบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน 
ที่เหมำะสมขึ้นเพ่ือประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ
ลดควำมเสีย่งจำกลักษณะธุรกิจ ซึ่งกำรควบคุมภำยใน
ดังกล่ำว จะท�ำกำรควบคุมทั้งในด้ำนกำรป้องกัน  
(Preventive Control) และกำรตรวจสอบ (Detective Control)  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรลดโอกำส และแรงจูงใจ
ในกำรกระท�ำมิชอบและกำรทุจริตให้น้อยลง โดยใช้
หลักเกณฑ์กำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรท�ำงำนระหว่ำง
พนักงำน รวมถึงจัดท�ำกระบวนกำรติดตำมประเมินผล 
กำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่
ให้ผูบ้รหิำรสำมำรถได้รบัรำยงำนและรบัทรำบถงึสำเหตุ
ของข้อบกพร่องหรือสถำนกำรณ์ท่ีไม่ชอบมำพำกล 
ได้ทนัท่วงที รวมทัง้สำมำรถปรบัปรงุระบบในเชงิป้องกนั
ได้อย่ำงเหมำะสมในกำรประเมินผลระบบกำรควบคุม

ภำยในดังกล่ำว และให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยรวมทกุสิน้ปี และก�ำหนดให้มกีำรประเมนิควำมเสีย่ง 
เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประจ�ำทุกปี และ
รำยงำนผลกำรประเมินควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน 
มีหน้ำที่รำยงำนกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันดังกล่ำว โดยบริษัทฯ มี
มำตรกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ผู ้แจ้งเบำะแสอย่ำง 
เหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมเพื่อ
สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญและเข้ำใจนโยบำย
และมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้วธิกีำร
ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ด้วย
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ผู้ถือหุ้น • กำรจัดประชุมสำมัญและวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น 

• กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ
ผ่ำนระบบ SET Portal Straight 
Through ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ
บริษัท และรำยงำนประจ�ำปี 

• กำรเข้ำพบและให้ข้อมูลแก่ 
ผูถ้อืหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลท่ัวไป 
ทั้งแบบรำยบุคคลและคณะ

• กำรจัดให้มีช่องทำงกำรสอบถำม
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์

• ผลตอบแทนกำรลงทุนสูง  
และเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

• ผลกำรด�ำเนินงำนดีและเติบโต
อย่ำงสม�่ำเสมอ

• กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสและเป็นธรรม 

• กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้วยควำมรอบคอบ

• สร้ำงผลประกอบกำรที่ดีภำยใต้
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่รัดกุม
และรอบคอบ

• เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
และตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยผ่ำนทำง
กิจกรรมหรือช่องทำง 
กำรสื่อสำรอื่นๆ ด้วยควำม
โปร่งใสและตรวจสอบได้

• เชิญชวนผูถื้อหุ้นเข้ำร่วมกำรประชมุ
สำมัญประจ�ำปีและร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นในที่ประชุม

	การก�ากับ
ดูแลกิจการ

จ)	 การด�าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บรษิทัฯ ได้จัดให้มช่ีองทำงกำรส่ือสำรผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.leaseit.co.th เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวน 
ได้เสียมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรงผ่ำนทำงช่องทำง ดังนี้

 1. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ถึงฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ : IR@leaseit.co.th

 2 จดหมำยทำงไปรษณีย์ :

   เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบ
   บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)
   900/17 ถ.พระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
   กรุงเทพมหำนคร 10120

ในกรณีได้รบัควำมไม่เป็นธรรมหรอืควำมเดอืดร้อนจำกกำรกระท�ำของบรษิทั รวมถงึเรือ่งทีอ่ำจท�ำให้เกดิควำมเสยีหำย 
ต่อบริษัท และกำรร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ นอกจำกนี้ พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรือ
พฤตกิรรมในทีท่�ำงำนทีไ่ม่ถูกต้องหรอืสงสยัว่ำจะไม่ถกูต้อง หรอืละเมิดต่อธรรมำภบิำลของบรษิทั กฎระเบยีบหรอื 
กฎหมำยใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชำ และบรษิทัได้จดัช่องทำงส�ำหรบัพนกังำนเพือ่ปรกึษำหรอืแจ้งเหตโุดยตรงต่อผูช่้วย
กรรมกำรผูจั้ดกำร หำกพบเหน็หรอืสงสยักำรกระท�ำใดๆ ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำยหรอืฝ่ำฝืนต่อหลักในกำรปฏิบตั ิซึง่มี
หรืออำจมผีลกระทบต่อพนกังำน ผู้มส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ และบริษทั

กระบวนการด�าเนนิการเมือ่ได้รบัข้อร้องเรยีน : ควำมคดิเหน็และข้อร้องเรยีนทัง้ทีม่ำจำกผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และ
พนกังำน จะมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยจะตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ สรปุรำยละเอยีดของเหตดุงักล่ำว 
เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่พจิำรณำให้ข้อเสนอแนะ และด�ำเนนิกำรแก้ไขเยยีวยำ หรอืด�ำเนนิกำร
ทำงกฎหมำยส�ำหรับกำรกระท�ำควำมผิดดังกล่ำวต่อไป และแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งน้ี 
ข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส (Whistle blower) และรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับจะถูกเก็บ 
เป็นควำมลับ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบำะแส หรือพนักงำน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นกลไกส�ำคัญทีท่�ำให้บรษิทัเข้ำใจควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั สำมำรถน�ำมำ
วำงแนวทำงกำรปฏบิตัต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยีได้อย่ำงถกูต้อง เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งหรอืผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำร
ปฏิบัติไม่เหมำะสม โดยบริษัทแบ่งผู้มีส่วนได้เสียเป็นดังนี้
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คณะกรรมการ • กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร 
เป็นประจ�ำทุกเดือน  
(เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง)

• กำรให้ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
ครบถ้วนทันเวลำ

• กำรพัฒนำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรทั้งใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และกำรอบรม
สัมมนำต่ำงๆ

• กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล

• กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม

• ผลกำรด�ำเนินงำนดีและเติบโต
อย่ำงสม�่ำเสมอ

• กำรให้ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
ครบถ้วนทันเวลำ

• กำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำร

• กำรก�ำหนดนโยบำยและวิธี
ปฏิบัติตำมกฏหมำยแรงงำน

พนักงาน • กำรจัดปฐมนิเทศส�ำหรับ
พนักงำนในทุกระดับ

• กำรสอบถำมควำมต้องกำรของ
พนักงำนและหัวหน้ำงำนเพื่อจัด
เตรียมหลักสูตรกำรเรียนรู้ 
ที่เหมำะสมให้แก่พนักงำน

• จัดเตรียมช่องทำงกำรรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

• กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
พนักงำน

• กำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน
กับพนักงำน กำรสร้ำงขวัญและ
ก�ำลังใจให้พนักงำน เพื่อมุ่งสู่ 
กำรเป็นนำยจ้ำงที่ดีที่สุด

• กำรจัดค่ำตอบแทนและสวัสดกิำร 
ทีเ่ป็นธรรมและเหมำะสม 
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ

• กำรวำงแผนเส้นทำงอำชีพและ
ควำมก้ำวหน้ำในงำน

• กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงต่อเนื่อง

• กำรดูแลอำชีวอนำมัย  
ควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำน

• กำรจัดอุปกรณ์อ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเหมำะสม

• กำรก�ำหนดนโยบำย 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน

• กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ 
ในเส้นทำงอำชีพส�ำหรบัพนกังำน

• กำรส�ำรวจกำรจ่ำยผลตอบแทน
ของตลำดอย่ำงสม�ำ่เสมอทุกปี  
เพื่อให้ค่ำตอบแทนและ 
ผลประโยชน์ที่เหมำะสม

• จดัหลกัสตูรฝึกอบรมทีส่อดคล้อง
กับพนักงำนในสำยงำนและ 
ในระดับต่ำงๆ

• กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
พนักงำนและประเมินผลงำน
ประจ�ำปี

• กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
ในกำรท�ำงำนให้ถูกต้อง 
ตำมหลกัอำชีวอนำมยั  
และควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

ลูกค้า • กำรจัดให้มีผู้ดูแลควำมสัมพันธ์
ลูกค้ำเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก
ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ

• กำรเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้ำ 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
เป็นประจ�ำ

• กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สินเชื่อ อัตรำดอกเบี้ย  
ค่ำธรรมเนยีม รวมถงึเงือ่นไขต่ำงๆ 
อย่ำงถกูต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 

• กำรมีช่องทำงให้ลูกค้ำ 
แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน

• กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ

• กำรมีสินเชื่อหลำกหลำยที่ 
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำ

• ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงบริกำร

• กำรรักษำข้อมูลควำมเป็นส่วนตัว
ของลูกค้ำ

 

• ควำมพร้อมและควำมรวดเร็ว
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ

• กำรฝึกอบรมพนักงำนเพื่อให้
บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตำมสโลแกนว่ำ True Financial 
Partner

• กำรส่งมอบสินค้ำในที่นี้คือ 
สินเชื่อที่ตรงตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ

• กำรมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรม  
ธรรมำภิบำล จริยธรรม และ
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน 
ให้แก่พนักงำน เพื่อส่งมอบ
บริกำรที่ซื่อตรงให้กับลูกค้ำ

• กำรเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึง 
สินเชื่อและบริกำรทำงกำรเงิน 
ที่สะดวกเหมำะสมกับลูกค้ำ
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ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

คู่ค้า • กำรมีช่องทำงในกำรรับฟัง  
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

• จริยธรรม จรรยำบรรณ และ
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินธุรกิจ

• กำรท�ำกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรม

• มีกระบวนกำรที่ตรวจสอบได้

• มีกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำ
ที่เกิดขึ้นอย่ำงทันท่วงที

คู่แข่ง • กำรพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและควำมร่วมมือ
ตำมวำระต่ำงๆ

• กำรด�ำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วย
ควำมโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติ
ตำมกรอบกำรแข่งขันทีด่แีละสุจริต

• กำรสร้ำงเงื่อนไขในกำรแข่งขัน 
ที่เป็นธรรม

เจ้าหนี้ • ปฏิบัติตำมเงื่อนไขอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน

• กำรจ่ำยดอกเบี้ยและช�ำระคืน
ตำมก�ำหนด

• กำรสื่อสำรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง

• กำรจ่ำยดอกเบี้ยและช�ำระคืน
ตรงเวลำ

• มีกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง 
เพือ่ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและครบถ้วน

ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

• ร่วมกิจกรรมผ่ำนโครงกำร 
จิตอำสำต่ำง ๆ 

• ร่วมกิจกรรมสัมมนำ 
และงำนเสวนำ 

• ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงิน 

• ดูแลใส่ใจสิ่งที่อำจกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำก
กระบวนกำรท�ำงำน

• ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชนต่ำงๆ

• กำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินแก่ 
ผู้ประกอบกำร ผ่ำนงำนเสวนำ 
หรือเว็บไซต์ของบริษัท

• สนับสนุนงบประมำณในกำรท�ำ
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
อย่ำงต่อเนื่อง

	การก�ากับ
ดูแลกิจการ

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 
(Disclosure	of	Information	and	Transparency)
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรำยงำน
ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของ  
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์ ตลอดจนข้อมูลท่ีส�ำคัญทีมี่
ผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ซึง่มผีลกระทบ 
ต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมด 
ได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะท�ำ 
กำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ รวมถึง
เอกสำรข่ำวของบริษัททั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
ต่อผูถ้อืหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ 
ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.leaseit.co.th โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง
ข้อมลูดงักล่ำวให้เป็นปัจจบุนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ผู้จัดกำรกองทุน 
และผู้ที่สนใจ รวมถึงกำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน โดย
มีผู ้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมประชุมชี้แจงและตอบ 
ข้อซักถำม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบำยกำรรำยงำน 
กำรซือ้-ขำยหุน้/ถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัให้ทีป่ระชุม 
คณะกรรมกำรทรำบ โดยครอบคลุมมำตรกำรป้องกัน
กำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน 
และลูกจ้ำง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นติภิำวะของบคุคลดงักล่ำวทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู รวมถงึ 
ได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของ 
บริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยใน
ไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังได้ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและ 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย 
คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรได้มกีำรรำยงำนกำรซือ้-ขำยหุน้/ 
ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิทต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บริษัททรำบเป็นรำยไตรมำสมำโดยตลอด
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ 
ต่อรำยงำนงบกำรเงนิทีม่ข้ีอมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิ 
และสมเหตุสมผล งบกำรเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้น 
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยเลือกใช ้
นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ 
และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง รวมทั้งมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรด�ำรงรักษำไว้ 
ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ 
ได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชี 
มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไว้ 
ซึง่ทรพัย์สนิ ท้ังนี ้เพือ่ให้ทรำบข้อบกพร่อง และป้องกนั
ไม่ให้เกดิกำรทจุรติหรอืกำรด�ำเนนิกำรทีผ่ดิปกตอิย่ำงมี
สำระส�ำคญั รวมถงึมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรเพือ่ท�ำหน้ำท่ี
ในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิ รำยกำรระหว่ำงกนั 
และระบบควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรบริษัทยังได้จัดท�ำรำยงำนคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อให้กำรรับรอง รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จะเป็นผู้พิจำรณำและอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ที่มีควำมส�ำคัญ ได้แก่ กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
มลูค่ำเกนิ 10 ล้ำนบำท และรำยกำรระหว่ำงกนัทีม่มีลูค่ำ
เกินกว่ำที่ได้อนุมัติงบประมำณไว้

บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัเรือ่งควำมพงึพอใจของลกูค้ำ  
จงึได้มกีำรมอบหมำยให้หน่วยงำนเฉพำะกจิของบรษิทัฯ  
ซึง่ประกอบด้วยพนกังำนของบรษิทัฯ ทีไ่ม่ได้มปีฏสิมัพนัธ์
กับลูกค้ำ ท�ำหน้ำที่ในกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำและกำรตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ผลจำก
กำรด�ำเนินกำรแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1. ประเด็นค�ำถำมเก่ียวกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
ซึ่งเป็นค�ำถำมปลำยเปิด ทำงฝ่ำยบริหำรของ 
บริษัทฯ ได้ท�ำกำรรวบรวมผลกำรส�ำรวจ และน�ำไป 
พจิำรณำปรบัปรงุกำรให้บรกิำร โดยได้พจิำรณำปรบั
โครงสร้ำงกำรให้บรกิำรกบัลกูค้ำใหม่ในปี 2561 ให้ม ี
ควำมเช่ือมโยงกันตั้งแต่ฝ่ำยขำย ฝ่ำยปฏิบัติกำร  
ฝ่ำยเครดิต ตลอดจนฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

2. ประเด็นค�ำถำมเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สรุป
ผลกำรด�ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว ไม่พบกำรทุจริต 
กำรเรียกรับ หรือจ่ำยสินบนกับลูกค้ำ

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญในเรี่องกำรเปิดเผยข้อมูล 
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ กลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ และตัวชี้วัด 
ผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ ทัง้ท่ีเป็นข้อมูลทำงกำรเงนิ 
และที่ไม่ใช่กำรเงิน เช่น ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ระดับ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ซึ่งได้เปิดเผยให้แก่นักลงทุน 
และผู้ที่สนใจในข้อมูลของบริษัท

ส�ำหรับปี 2560 ทำงหน่วยงำน Factoring Chain  
International (FCI) ได้เปิดเผยว่ำข้อมูลกำรรับซ้ือ 
ลูกหนี้กำรค้ำของประเทศไทย ดังนี้

จ�ำนวนบริษัทที่ให้ข้อมูล : 6 บริษัท

ปริมำณกำรให้สินเชื่อรวม : 221,000 ล้ำนบำท 

     (อัตรำแลกเปลี่ยน 

     39.40 บำทต่อ EUR)

อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย : 6%

ซึง่บรษิทัฯ มปีริมำณกำรให้สนิเชือ่รบัซือ้ลูกหนีก้ำรค้ำรวม
ในปี 2560 จ�ำนวน 7,264 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นส่วนแบ่ง
กำรตลำด 3% โดยประมำณ

นโยบายการแจ้งเบาะแส : คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
เปิดโอกำสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
แจ้งเบำะแส ข้อร้องเรยีน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) 
ในประเด็นกำรท�ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ รำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบกำรควบคุมภำยใน 
ทีบ่กพร่อง ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่พจิำรณำ
ตรวจสอบหำข้อเทจ็จรงิ รวมทัง้ก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครอง 
และปกป้องผู้แจ้งเบำะแส

ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้จัดให้
มหีน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่นกำรตดิต่อ 
และให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ รวมถึง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวต้องเป็นข้อมูล 
ทีถ่กูต้อง ครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็นจรงิ และทัว่ถงึ ทัง้นี้ 
ผู ้สนใจสำมำรถติดต่อขอข้อมูลบริษัทจำกหน่วยงำน 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ทีห่มำยเลขโทรศัพท์  +66 2686 3229 
หรือทำงอีเมล์ IR@leaseit.co.th บริษัทฯ ได้มอบหมำย
ให้กรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี
และกำรเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
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	การก�ากับ
ดูแลกิจการ

กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกต�ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรให้เป็นคนละ
บุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ รวมทั้งมีกำรก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่ำงชดัเจน
ในอ�ำนำจด�ำเนินกำรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ จะเป็นผู้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที ่และคดัเลอืกบคุคล 
เพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว โดยประธำนกรรมกำร
มำจำกกำรเลือกตั้งของกรรมกำรบริษัท ท�ำหน้ำที่ 
เป็นประธำนในท่ีประชุม โดยควบคุมกำรประชุมของ 
คณะกรรมกำรบริษัทให้เป ็นไปตำมระเบียบวำระ 
กำรประชมุ และสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุท่ำนมส่ีวนร่วม
ในกำรประชมุ เช่น ต้ังค�ำถำมหรือข้อสงัเกต ให้ค�ำปรกึษำ 
และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร และสนับสนุนกำร
ด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั แต่จะไม่ก้ำวก่ำยในกำรบรหิำร
กำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท 

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรทีม่คีณุสมบตัิ 
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์หลำกหลำย  
ทัง้ด้ำนกำรเงนิ กำรบญัช ีกำรบรหิำรจดักำร เศรษฐศำสตร์  
กฎหมำย และกิจกำรธนำคำร โดยกรรมกำรอิสระของ 
บรษิทัฯ มีคณุสมบตัสูิงกว่ำข้อก�ำหนดขัน้ต�ำ่ของส�ำนกังำน 
คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมรำยละเอียด 
ซึง่แสดงอยูภ่ำยใต้หวัข้อ รำยละเอียดเกีย่วกบักรรมกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท 

อน่ึง กรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทไม่เคย
เป็นพนักงำนหรือหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีำยนอก
ที่บริษัทใช้บริกำรอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิทัฯ 
เพือ่ให้มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมพระรำชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

2.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อ 
พึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code  
of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ให้
ควำมเหน็ชอบในวสัิยทศัน์ ภำรกจิ กลยทุธ์ ทศิทำง และ
นโยบำยในกำรด�ำเนนิงำน แผนกำรประกอบธรุกจิ และ
งบประมำณประจ�ำปีของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำย
บริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำร
ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย 

บริษัทฯ ได้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่และควำม 
รบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร โดย 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์
สจุรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั โดย
บรษิทัได้ก�ำหนดอ�ำนำจอนมุตัขิองคณะกรรมกำรในเรือ่ง 
ท่ีส�ำคญัต่ำงๆ เอำไว้อย่ำงชดัเจน เช่น กำรก�ำหนดเป้ำหมำย  
แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด�ำเนินธุรกิจ และ 
งบประมำณของบรษิทัฯ กำรพจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ  
และอนมุตัแิผนกำรขยำยธรุกิจ โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ 
ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ 
ที่เสนอโดยฝ่ำยบริหำร เป็นต้น ซึ่งแสดงรำยละเอียดไว้ 
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)  
และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ขอบเขต
อ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำร
บริษัท

1.	โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมกำร
อิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้ง 
คณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ท่ำน  
แบ่งเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 3 ท่ำน และ
กรรมกำรอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 5 ท่ำน และ 
ยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบอีกด้วย โดย
เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้หญิงจ�ำนวน 4 ท่ำน นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบเพ่ือช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ  
พิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจหน้ำที่ของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบ 
อย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ 
ด้ำนบญัชเีพยีงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำน 
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ และ
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ  
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งต้ังให ้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระเป็นคร้ังแรก อนึง่ บรษิทัฯ 
ไม่มีกรรมกำรอสิระท่ำนใดทีด่�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 
ของบริษัทฯ เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระเป็นครัง้แรก และบรษิทัฯ  
ไม่มีกรรมกำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
มำกกว่ำ 5 บริษทั (ไม่นบัรวมต�ำแหน่งทีป่รกึษำในบรษิทั
จดทะเบียน)

บริษัทมีนโยบำยไม่ให้กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท 
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทอ่ืน และบริษัท
จดทะเบียนอื่นมำกกว่ำ 2 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัท
ในเครือ) และต้องไม่เป็นกรรมกำรในบริษัทที่ท�ำ 
ธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจท่ีอำจก่อให้เกิด 

หมวดที	่5	ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	(Responsibilities	of	the	Board	of	Directors)
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วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของ 
คณะกรรมกำรบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยค�ำนงึถงึ 
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นส�ำคญั  
ทัง้น้ี เพือ่สร้ำงควำมมัน่คงและยัง่ยนืให้แก่บรษิทั และเพ่ิม
มูลค่ำให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว โดยคณะกรรมกำรบรษิทั 
ก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนและให้ควำมเห็นชอบ 
ในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ ทิศทำง และนโยบำย 
ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ให้
เข้ำกับสถำนกำรณ์และสภำพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถงึบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้ำที่ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ 

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำย และ
แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร  
และผู้บริหำรระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมกำร 
ผู้จัดกำร และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน โดยมี
กำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรไว้อย่ำงชัดเจน โดย
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก 
ติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
และกำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรผู้จัดกำร และ
กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือก ติดตำม
กำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง และกำร
พจิำรณำคดัเลอืกผูช่้วยกรรมกำรผูจั้ดกำร และผูอ้�ำนวยกำร
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ ตำมรำยละเอียดทีป่รำกฏในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บรษิทัฯ มกีำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
ของบริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ว่ำผู้มี 
ส่วนได้เสยีในเรือ่งใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมส่ีวนในกำรอนมุตั ิ
รำยกำรดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะต้องดแูล 
ให้บริษัทฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง 
หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง 
กำรปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง 
ปฏิบตัติำมมำตรฐำนบัญชทีีก่�ำหนดโดยสมำคมนกับญัชี
โดยเคร่งครัด 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ แล้วแต่กรณ ี
พิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำม 
สมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน และจะ 

ท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน ดังกล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบ
หรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดง 
รำยงำนข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี  
(แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
ส�ำหรับทั้งระดับบริหำรและระดับปฏิบัติกำร จึงได้มี
กำรจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และก�ำหนด
ขอบเขตหน้ำที่และอ�ำนำจด�ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สิน 
ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรบัญชี
และข้อมลูสำรสนเทศ และกำรจดัเก็บดแูลทรพัย์สนิออก
จำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำง
กันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ ยังมีกำรควบคุมภำยใน
เก่ียวกับระบบกำรเงนิ โดยบรษิทัฯ จดัให้มรีะบบรำยงำน
ทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ โดย 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบ 
ระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนโดยตรงต่อ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษัิทฯ ได้แต่งตัง้ให้ นำงสำวพรีภำ  
เปี่ยมอุดมสุข ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรฝ่ำยตรวจสอบ 
ภำยใน 

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ที่ชัดเจนและสำมำรถวัดผลกำรด�ำเนินงำนได้ โดยฝ่ำย 
บริหำรจัดกำรจะมีกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำน
จริงกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดย
จะมีกำรประเมินปัจจัยควำมเส่ียงท้ังที่มำจำกภำยนอก
และภำยในที่พบในกำรด�ำเนินงำน วิเครำะห์ถึงปัจจัย
ที่เป็นสำเหตุและมีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำม
เหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเส่ียง รวมทั้ง
มำตรกำรในกำรลดควำมเส่ียง รวมถึงมอบหมำยให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดตำมควำมเส่ียงนั้นๆ อย่ำง 
ต่อเนื่อง และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบรษิทัได้จดัให้มีกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
งำนของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ (Evaluation on 
the Performance of the Board of Directors) และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
(Director Self-Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิด
โอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นต่อ 
ผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะโดยรวม ทัง้น้ี
เพือ่ช่วยให้ได้มกีำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ และ 
อุปสรรคต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ 
ผลกำรประเมินแสดงในแบบแสดงรำยกำรประจ�ำปี 
(แบบ 56-1)
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/

จ�านวนการประชุมรวม	ปี	2561
1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 13/13

2. นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร* รองประธำนกรรมกำร 6/6

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอสิระ 13/13

4. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ 13/13

5. นำยสุทัศน์  ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ 13/13

6. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรอิสระ 11/13

7. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 13/13

8. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 9/13

9.  นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์* กรรมกำรบริหำรอำวุโส 7/7

	การก�ากับ
ดูแลกิจการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ต้อง
ประชมุอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอำจมกีำรประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น โดยบริษัทจะแจ้ง
ก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้กรรมกำร
ทรำบล่วงหน้ำทุกปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำ
และเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงพร้อมเพรียงกัน โดยกำร
ประชุมแต่ละคร้ังได้มีกำรก�ำหนดวำระในกำรประชุม
อย่ำงชัดเจนและมีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท�ำกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ
โดยมีผู ้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อช้ีแจง 
รำยละเอยีด และตอบข้อซกัถำมของคณะกรรมกำรบรษิทั 
ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำน
ได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยก่อนกำรลงคะแนน  

คณะกรรมกำรบริ ษั ทก� ำหนดให ้ มี ก ำ รประชุ ม 
คณะกรรมกำร โดยไม่มกีรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและฝ่ำย 
บริหำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ 
กรรมกำรได้พิจำรณำและทบทวนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำร และฝ่ำยบรหิำรของบรษิทั รวมถงึพจิำรณำ
และอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร  
หรืออยูใ่นควำมสนใจของคณะกรรมกำร โดยมกีำรแจ้งผล 
กำรประชุมให้กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ เพื่อพิจำรณำ
และปรบัปรงุต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษิทั
ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยไม่มีกรรมกำร 
ที่เป็นผู้บริหำรและฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม 1 ครั้ง  
เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้มีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/ 
กรรมกำรผู ้ จัดกำร (CEO) เป ็นประจ�ำทุกป ีโดย 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยได้มีกำรพิจำรณำและ 
อนุมัติเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี
ของกรรมกำรผุ้จัดกำร (CEO) เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 
2561 โดยได้ท�ำกำรชี้แจงเกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำวให้
กรรมกำรผูจ้ดักำร (CEO) รบัทรำบ และก�ำหนดให้ท�ำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป  
ส�ำหรับผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ปี 2561 แสดงในแบบ
แสดงรำยกำรประจ�ำปี (แบบ 56-1)

หมายเหตุ	:  นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริหำรอำวุโส ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 แทนนำยเธียรชัย ศรีวิจิตร ที่ลำออกไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561

และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวำระกำรประชุม 
นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรลงมติในที่ประชุม 
คณะกรรมกำร ให้ต้องมีจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ  
ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ ต้องมีกรรมกำรอยู ่
ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด รวมทัง้ 
ได้มีกำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลักษณ์อกัษร  
และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ จ�ำนวนปีละ 13 ครั้ง (ไม่นับรวมกำรประชุม 
คณะกรรมกำรที่ไม่มีคณะกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและ 
ผูบ้รหิำรเข้ำร่วมประชมุ จ�ำนวน 1 ครัง้) โดยรำยละเอียด
กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดังนี้
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/

จ�านวนการประชุมรวม	ปี	2561

1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/5

2. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต กรรมกำรตรวจสอบ 5/5

3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ 5/5

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ 5/5

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ 5/5

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมำส หรืออย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2561 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 5 ครั้ง และมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 
ทั้งหมด รวมเป็นจ�ำนวน 5 ท่ำน ได้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
ในกำรสอบทำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ของบริษัท ระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท พิจำรณำและคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ของบรษิทั และสอบทำนรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ธรุกรรม
ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งได้กล่ำวถึง บทบำท หน้ำที่
และควำมรบัผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้ำงกำรจัดกำร

อนึ่ง ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เกีย่วกบักำรพิจำรณำและคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทันัน้  
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพจิำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัชี
ตำมเกณฑ์กำรประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบกำรณ์ ผลกำรด�ำเนินงำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ในธรุกิจกำรให้สนิเชือ่ ธรุกจิกำรเงนิ และควำมเชีย่วชำญ 
ในกำรสอบบญัช ีรวมถงึควำมเป็นอสิระในกำรด�ำเนนิงำน 
ของผู ้สอบบัญชีในป ีที่ผ ่ำนมำ เพื่อน�ำเสนอต ่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นในกำร
พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 
2561 ได้แต่งตั้งให้ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี
รบัอนญุำตเลขทะเบยีน 4499 หรอืนำงสำวรตันำ จำละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3734 หรือนำงสำวรัชดำ 
ยงสวัสด์ิวำณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4951  
ซึง่ทกุคนเป็นผูส้อบบญัชจีำก ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั เป็น 
ผูส้อบบัญชขีองบรษิทั นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ยังมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้ง โยกย้ำย และ 
เลิกจ้ำง ผู้ตรวจสอบภำยในอีกด้วย

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน ได้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับค่ำตอบแทนส�ำหรับประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นๆ เพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรผู้จัดกำรและพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสมของนโยบำยค่ำตอบแทน เป็นต้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำที่เพียงพอส�ำหรับ 
กำรรกัษำกรรมกำรและผูบ้รหิำรท่ีมคีณุภำพไว้โดยไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีมำกเกนิควร และอยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะน�ำมำพิจำรณำประกอบด้วย ประสบกำรณ์  
ภำระหน้ำที ่ขอบเขต บทบำทและควำมรบัผดิชอบ ทัง้นี ้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนมัุติ 
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่ำตอบแทนของผู้บริหำร และจะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำย
ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซ่ึงจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
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ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ	 

(บาท/เดือน)
ค่าพาหนะมาประชุม*	 

(บาท/เดือน)

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 140,000 5,000

กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ   40,000 5,000

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรสรรหำ  
ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

35,000 5,000

กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรสรรหำ  
กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

10,000 5,000

	การก�ากับ
ดูแลกิจการ

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือน และเบี้ยประชุม มีรำยละเอียดดังนี้

หมายเหตุ	:	*ในวันเดียวกันถ้ำมีกำรประชุมหลำยคณะ ให้จ่ำยค่ำพำหนะได้เพียงครั้งเดียว

ในกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจั้ดกำร คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนนิงำน 
ของกรรมกำรผู้จัดกำรในปีที่ผ่ำนมำ โดยประเมินตำมดัชนีชี้วัด (Key Performance Indications) ที่ก�ำหนดไว้  
ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีกำรให้น�้ำหนักที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดท�ำโครงกำรให้สิทธิแก่ 
ผู้บริหำรในกำรซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นค่ำตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยำว (Long-term Incentive) ที่มี
ควำมสอดคล้องกับผลงำนของบริษัท และผลประโยชน์ที่สร้ำงให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมด จ�ำนวน 5 ท่ำน ได้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำ
สรรหำบคุคลเพือ่เสนอช่ือให้แต่งต้ังเป็นกรรมกำรของบรษิทั นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสรรหำยังท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำและ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมกำรผูจั้ดกำร ซ่ึงเป็นต�ำแหน่งบรหิำรทีส่�ำคญัของบรษิทัในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรประกอบด้วยกรรมกำรอสิระทัง้ 5 ท่ำน ท�ำหน้ำท่ีพฒันำและส่งเสรมิกำรปฏบิตัติำม
หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพือ่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นทีย่อมรบัของผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ หน่วยงำน
ก�ำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้ง 5 ท่ำน ท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ด้ำนสินเชื่อ ด้ำนควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย ด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิน ด้ำนกำรตลำดและกำรแข่งขัน  
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน และด้ำนอิทธิพลในกำรบริหำรงำนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ท่ีมีผลต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยของ
พนักงำน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรูแ้ก่ผู้ทีเ่กีย่วข้องใน
ระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัทฯ 
เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบริษัทที่จัดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสภำวิชำชีพ
กำรบัญชี
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ฝ่าย จ�านวนพนักงาน	(คน)

1. ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 15

2. ฝ่ำยบัญชี กำรเงิน 6

3. ฝ่ำยเครดิตและนิติกรรมสัญญำ 11

4. ฝ่ำยปฏิบัติกำร 24

5. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1

6. ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 1

7. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1

รวม 59

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้มีกำรด�ำเนินกำรจัดกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ และกำรเสริมควำมรู้ให้แก่กรรมกำร

ส�ำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่กรรมกำรและผู้บริหำร ดังนี้คือ

 1. นำยสมพล เอกธีรจิตต์   เข้ำรบักำรอบรมในหลักสูตร ผูบ้รหิำรระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ
 2. นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์  เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร ปฐมนิเทศน์กรรมกำรใหม่
 3. นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ   เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร กำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม   

     รับมือเกณฑ์กำรรับรู้รำยได้ใหม่ตำม TFRS 15 ส�ำหรับธุรกิจทั่วไป   
     (In-House) และกำรท�ำ Financial Projection เพือ่ประเมินมูลค่ำบรษิทั

5.	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

• ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษทัฯ น�ำควำมลบัและ/หรอืข้อมลูภำยในของบรษิทัฯ 
ไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำง
อ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

• ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
ของบุคคลดังกล่ำว ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือท�ำกำรซ้ือ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย หรือ 
ชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้ ขำย เสนอซือ้หรอืเสนอขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม ก่อนที่ 
ข้อมลูนัน้จะได้มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท�ำดงักล่ำวจะกระท�ำเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอื
ผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมำตรกำร
ทำงวินัยของบริษัทฯ

• บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรเข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 
และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำร 
เปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ทรำบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้ำงต้น 

6.	 บุคลากร

• จ�ำนวนบุคลำกร

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงำน ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ (ไม่รวมผู้บริหำร 12 ท่ำน)

• ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
ไม่มี
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8  ประวัติกรรมการ 
และผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำตรี สำขำบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
 หลักสูตร Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 3/2006
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่นที่ 19/2008
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012
 หลักสูตร Director Certification Program Update 2  

(DCPU2/2014)
 หลักสูตร Capital Market Academy (CMA8) 
 หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade  

(TEPCoT3)
 หลกัสตูร Advanced Security Management Program (ASMP2)
 หลักสูตร ASEAN Economic Community Program (AEC2)

นางดวงพร	สุจริตานุวัต
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ  อำยุ 67 ปี

พลต�ารวจเอก	เจตน์	มงคลหตัถี
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ  อำยุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 นิติศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2006
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)  

รุ่นที่ 30/2006
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 117/2009
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ  
และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท

2555-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

2557-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ. เสนำดีเวลลอปเม้นท์

2558-ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท บจก. แอสไพเรชั่น วัน
2556-ปัจจุบัน กรรมกำรศรัทธำสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยำบำล  

50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
2540-2557 กรรมกำรอ�ำนวยกำร  

สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
2545-2555 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ รองประธำนกรรมกำร  

และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2542-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น
2542-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. เอสทีพี แอนด์ไอ
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ บมจ. เอสวีโอเอ
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ บจก. ดำต้ำวัน เอเชีย
2542-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�ำนวน  165,000 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ - หุ้น 
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�ำนวน 165,000 หุ้น

56		•	รายงานประจ�าปี	2561 	 รายงานประจ�าปี	2561	•	5756		•	รายงานประจ�าปี	2561



นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 79 ปี 

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ  อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง Indiana University, USA
 หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2003
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 5/2001
 หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ที ่1/2009
 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting 

(MFR) รุ่นที่ 8/2009
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ลีซ อิท
2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เออาร์ไอพี
2540-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
2542-2554 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�านวน  16,500 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ - หุ้น 
  ขาย - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�านวน  16,500 หุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 บมจ. ลีซ อิท
2539-ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. อาร์พีซีจี
2534-ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�านวน  2,035,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ - หุ้น 
  ขาย - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�านวน 2,035,000 หุ้น

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ  อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ปริญญาโท สาขาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท Master of Business Practice  

University of South Australia
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุ่นที่ 20
 Certificate in Personnel Management Practice  

Asian Productivity Organization 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ลีซ อิท
2559-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ และรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชย์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู 

(ประกาศนียบัตรชั้นสูง) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง  

กระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2556 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Bourse Game (Foreign Exchange Trading),  

Citibank, Bangkok THAILAND
 หลกัสตูร International Banker, Chase Manhattan Bank, NY USA.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารอาวุโส บมจ. ลีซ อิท
2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร  

บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
2561-ปัจจุบัน อนุกรรมการคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ 

กระทรวงศึกษาธิการ
2561-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์  

กระทรวงศึกษาธิการ
2559-2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มที ซี ซี แลนด์ 

และ กลุ่มแอสเสทเวิรด์ คอร์ปอเรชั่น
2550-2559 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (ประเทศไทย)
2556-2557 รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (ประเทศไทย)
2556-2557 กรรมการบริษัท บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
2556-2557 กรรมการบรหิารความเสีย่ง บจก. ข้อมูลเครดติแห่งชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�านวน  0 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ 20,000 หุ้น 
  ขาย - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�านวน  20,000 หุ้น

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศริวิงศ์
กรรมการบริหารอาวุโส 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 อายุ 63 ปี 
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คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�านวน  22,656 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ 10,477* หุ้น 
  ขาย - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�านวน  33,133 หุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาการจัดการทางการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย Aston ประเทศอังกฤษ
 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016
 หลักสูตร Fraud Risk Management and Internal Auditing of  

Financial Institution  รุน่ที ่7  
สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

บมจ. ลีซ อิท
2549 -2558 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�านวน  128,142 หุ้น
  คู่สมรส  จ�านวน 1,650,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ 12,227* หุ้น
  คู่สมรส จ�านวน - หุ้น 
  ขาย - หุ้น
  คู่สมรส จ�านวน - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�านวน 140,369 หุ้น
  คู่สมรส จ�านวน  1,650,000 หุ้น

นางสาวสติาพัชร์ นิโรจน์ธนรฐั
กรรมการ และ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 อายุ 36 ปี 

นางรุง่นภา โอกาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ  อายุ 56 ปี

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน  อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 IRCA Lead Assessor (ISO9001:2008)
 หลักสูตรสัมมนาพิจารณ์ IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 2/2559  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ลีซ อิท
2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
2543-2557 ISO Consultant & Trainer บจก. ควอลิตี้ซิสเท็ม 

ดีเวลล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2554-2557 ผู้ท�าบัญชีอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�านวน  15,764 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ 10,371* หุ้น 
  ขาย - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�านวน  26,135 หุ้น

นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)              
 อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑิต (สาขาบญัชต้ีนทนุ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
 หลักสูตรสัมมนาพิจารณ์ IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

รุ่นที่ 27 (วตท.27)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท
2550-2555 กรรมการ บมจ. เอสวีโอเอ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�านวน 3,322,374 หุ้น
  คู่สมรส จ�านวน  2,442,430 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ 50,544* หุ้น
  คู่สมรส จ�านวน 30,000 หุ้น 
  ขาย - หุ้น
  คู่สมรส จ�านวน - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�านวน 3,372,918 หุ้น
  คู่สมรส จ�านวน 2,472,430 หุ้น
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รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหาร
และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

รายชื่อ บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 2 3 4

นำงดวงพร สุจริตำนุวัต X,AC,//

พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี V,AC,//

นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร AAC,// AAC,//

นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข                AC,//

รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ AC,//

นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริวงศ์ /

นำยสมพล เอกธีรจิตต์ /,*

นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ /,** / (คู่สมรส)

นำงรุ่งนภำ โอกำศ **

นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ **

นำงสำวปิยนันท์ มงคล ***

นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม ***

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้จัดกำรทั่วไป แผนกจัดกำรทั่วไป บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�ำนวน  8,222 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 2,428* หุ้น 
  ขำย 10,000 หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�ำนวน  50 หุ้น

นางสาวประภาพรรณ	รักธรรม
ผู้จัดกำรทั่วไป แผนกจัดกำรทั่วไป 
แผนกบริหำรจัดกำรทั่วไป  อำยุ 51 ปี

นางสาวปิยนันท์	มงคล
ผู้จัดกำรทั่วไป 
แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญำ  อำยุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม  

คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้จัดกำรทั่วไป แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญำ 

บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2561 จ�ำนวน  12,994 หุ้น
ซื้อขำยระหว่ำงปี : ซื้อ 5,898* หุ้น
  ขำย - หุ้น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2561 จ�ำนวน  18,892 หุ้น

หมายเหตุ	:  จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น รวมจ�ำนวนหุ้นที่ได้รับจำกหุ้นปันผลที่จ่ำยในปี 2561
    * หุ้น EJIP ที่ได้รับโอนหรือขำยจำกโครงกำร EJIP เนื่องจำกจบโครงกำร

หมายเหตุ	: X = ประธำนกรรมกำร V = รองประธำนกรรมกำร AAC = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 AC = กรรมกำรตรวจสอบ / = กรรมกำร  // = กรรมกำรอิสระ
 * = กรรมกำรผู้จัดกำร ** = ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร/ผู้อ�ำนวยกำร  ***  = ผู้จัดกำรทั่วไป
บริษัทที่เกี่ยวข้อง:
1. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน)
2. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
3. บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)
4. บริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด

60		•	รายงานประจ�าปี	256160		•	รายงานประจ�าปี	2561



9  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

1 Economy

3 Environment

2 Society

ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย 
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริหาร
จัดการทรัพยากร

บรษิทั ลซี อทิ จ�ำกดั (มหำชน) ยดึมัน่ในกระบวนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนให้ผูบ้รหิำรและพนกังำนยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภบิำล 
โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินงำน โดยยึดหลักปรัชญำในกำรบริหำรตำมพันธกิจและวิสัยทัศน์คือ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ร่วมสร้ำงโอกำสกำรเติบโตให้กับทุกคน  (Creating opportunities for all)

พันธกิจ (Mission)

เป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือกนอกภำคสถำบันกำรเงิน (Non Bank) ท่ีสำมำรถสร้ำงโอกำสให้แก่ผู้ประกอบกำรขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้สำมำรถเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุในกำรประกอบธรุกจิ จนน�ำไปสูก่ำรยกระดับควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงกันในระดับคู่ค้ำ (True Financial Partner)

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดทิศทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืน ภำยใต้ 3 มิติหลัก ดังต่อไปนี้
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1.	 มิติเศรษฐกิจ	:
 ส่งเสรมิการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย	ด้วยการสนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของ	SMEs

บรษิทัฯ ด�ำเนนิธรุกจิบนพืน้ฐำนในกำรส่งเสรมิกำรเข้ำถงึแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)   
โดยเป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือกที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน ส�ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีศักยภำพ
ในกำรเตบิโตทำงธุรกจิ แต่ไม่สำมำรถเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุในระบบได้ ซึง่บำงรำยอำจจ�ำเป็นต้องพึง่พำเงนิกูน้อกระบบ
ซึ่งอำจเป็นอุปสรรคในกำรขยำยกิจกำรและไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่คำดหวังไว้

นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	

บรษิทัฯ มนีวตักรรมทำงกำรเงนิหลำกหลำยทีอ่อกแบบมำเพื่อให้ SMEs โดยเฉพำะ เพื่อให้ลูกค้ำ SMEs สำมำรถ
เข้ำถงึแหล่งเงินทนุทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบัศักยภำพที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเติบโตตำมศักยภำพและ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่ำงสมบูรณ์  

True	Financial	Partner	

บริษัทฯ สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้กับ SMEs ให้มีควำมรู้ในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ภำยใต้วิสัยทัศน์ 
“ร่วมสร้ำงโอกำสกำรเตบิโตให้กบัทกุคน” และเป็นเสมอืนหุน้ส่วนทำงกำรเงนิตำมสโลแกนท่ีว่ำ “True Financial Partner”

2.	 มิติสังคม	: 
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมในปัจจบุนัทีม่แีนวโน้มทีจ่ะรนุแรงขึน้ และในปัจจุบนัมอีงค์กร หน่วยงำน 
ทั้งภำครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรต่ำงๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้หวังผลก�ำไร ต่ำงตื่นตัวและหันมำใส่ใจในกำรดูแล
สิง่แวดล้อมกนัมำกขึน้ ดงันัน้ เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในกำรช่วยบรรเทำหรอืลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จำกกำรกระท�ำของ
มนุษย์ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม บริษัทจึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
ของพนักงำนทกุระดบัในองค์กรและเพือ่แสดงถงึกำรมีควำมรบัผดิชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสีย 
ตำมแนวทำง ดังนี้

1. กำรด�ำเนนิกำรกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทั และบรษัิทย่อย 
จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยรวมทั้งข้อก�ำหนดด้ำน 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

2. ร่วมสร้ำงจิตส�ำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงำน เพือ่ให้พนกังำนทกุคนตระหนกัถงึผลกระทบ 
จำกกำรกระท�ำหรอืไม่กระท�ำสิง่ต่ำงๆ โดยมคีวำมเชือ่
ว่ำจุดเล็กๆ เมื่อรวมๆ กันหลำยๆ จุด จะเป็นกลุ่ม
และพลังที่จะสำมำรถลดหรือบรรเทำภำวะมลพิษ
ต่ำงๆ ลงได้ เพื่อที่จะได้ส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ลูกหลำนเรำต่อไป โดยจัดให้มีกำรอบรม เผยแพร่
ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

3. มุ่งมั่นในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คุ้มค่ำมำกที่สุด 

4. ผู้บริหำรทุกระดับจะให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ 
เช่น บคุลำกร อปุกรณ์ เวลำ งบประมำณ เพือ่ให้กำร
ด�ำเนนิงำนบรรลวุตัถปุระสงค์ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้

5. บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 
ด้วยกำรส่งเสริมบรรยำกำศและสร้ำงสิ่งแวดล้อม 
ที่ดี เพื่อให้มีควำมสุขในกำรท�ำงำน ควบคู่ไปกับ 
กำรพฒันำศักยภำพในกำรปฏบิตังิำนให้เป็นไปอย่ำง
มปีระสิทธิภำพตอบสนองต่อเป้ำหมำยขององค์กร

6. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงในกำรเสนอแนะแนวทำง 
กำรแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อมเพื่อน�ำไปแก้ไขให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุโดยแจ้งไปยงั หน่วยงำนควำมรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมสู่ควำมยั่งยืน ซึ่งจะท�ำหน้ำที่ประสำนงำน
กบัทกุฝ่ำยเพือ่ให้เกดิควำมส�ำเรจ็ในกำรแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจำก 
ส่ิงแวดล้อมในหลำยๆ ด้ำน และประชำสัมพันธ์ให้
พนักงำนทรำบผลส�ำเร็จจำกกำรด�ำเนินกำร รวมทั้ง 
เผยแพร่ในรำยงำนประจ�ำปี ดังนี้

• ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยกำรลดกำรใช้
กระดำษ ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 

• คัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง และเก็บบันทึก
ปริมำณขยะที่น�ำมำ recycle ได้ และรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยขยะ

ในปี 2561 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มได้จัดกิจกรรม
รณรงค์กำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำ และลดกำรใช้น�้ำประปำ
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	ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ต่อต้ำน
กำรติดสินบนและกำรคอร์รัปชั่น ได้มีกำรก�ำหนดไว้
เป็นนโยบำยของบริษัทซึ่งบรรจุไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ 
และก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำน
ของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ  
ไม่ท�ำธรุกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้ค่ำตอบแทน  
จ่ำยสนิบน เรยีกร้อง ไม่ตกลง/รบัสนิบนจำกบคุคลอืน่หรือ
หน่วยงำนอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำเนินกำร 
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้มีกำรตอบแทนกำร
ปฏิบัตงำนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์
เกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั โดยท่ีผ่ำนมำไม่เคยม ี
กำรรำยงำนหรอืกำรร้องเรยีนเกีย่วกบักำรติดสนิบนและ
กำรคอร์รัปชั่น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สมัครเข้ำร ่วมเป็นสมำชิก 
เครอืข่ำยหุ้นส่วนต้ำนทจุรติเพ่ือประเทศไทย (Partnership  
Against Corruption for Thailand - PACT Network) 
เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงำนซึ่งไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับลูกค้ำท�ำกำรสอบทำนกลับไปยังลูกค้ำ 
ทกุรำยทีเ่ปิดวงเงนิใหม่ เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบั 
กำรทจุรติและกำรจ่ำยสนิบน สรปุผลกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ดังกล่ำว ไม่พบกำรทุจริตกำรเรียกรับ หรือจ่ำยสินบน
กับลูกค้ำ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็น 
แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ  
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2560

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำน เพือ่
ส่งเสรมิกำรเคำรพต่อสทิธแิละเสรีภำพด้วยกำรไม่เลอืก
ปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและ
ชนช้ัน ศำสนำ ควำมเช่ือทำงกำรเมือง หรือควำมเชื่อ
ในทำงอืน่ใด โดยไม่เน้นเฉพำะกำรส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนเพียงล�ำพัง แต่เน้นควำมรับผิดชอบ 
และจริยธรรมควบคู่ไปด้วย นอกจำกนี้ ยังเน้นกำร 
มีส่วนร่วมของพนักงำนทุกคน กำรมีสิทธิและเสรีภำพ
ในกำรแสดงออกทำงด้ำนควำมคดิซึง่อยูภ่ำยใต้นโยบำย
ของบริษัทฯ รวมไปถึงให้ควำมส�ำคัญและเคำรพ 
ต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
โดยได้ก�ำหนดปรชัญำในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และบทบำทของ 
บริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ เช่น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้ำ พนักงำน คณะกรรมกำร และผู้บริหำร เป็นต้น 
ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมไว้
ในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ

การด�าเนินงานด้านชุมชมและสังคม 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงกำร 
“สำนพลัง.... พลิกชีวติผูป่้วยมะเรง็ 13,000 รำย” ร่วมกบั 
สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์เอม็ เอ ไอ 
ร่วมกับบริษัท อำร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสำหกิจเพื่อสังคม 
จ�ำกดั เพือ่ช่วยให้ผูป่้วยมะเรง็มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำร
รับมือกับโรคมะเร็งอย่ำงถูกต้อง เพื่อเป็นกำรเพิ่มอัตรำ
กำรรอดชีวิตและคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยมะเร็ง 
ในประเทศไทย

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสังคมให้เข้มแข็ง ตำมแนวทำงปฏิบัติของกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทำงส�ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนในกำรยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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ในปี 2561 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงรอยยิ้มและควำมสุขให้กับน้องๆ และร่วมสนับสนุนงำนแข่งขันวำดภำพ
โครงกำร “กำร์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 16 ในหัวข้อ เสน่ห์เมืองไทย” จัดโดยมูลนิธิสร้ำงเสริมไทย เพื่อเปิดโอกำสให้น้องๆ 
จำกโรงเรียนต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมได้แสดงควำมสำมำรถกำรวำดภำพระบำยสี เพื่อน�ำไปจัดท�ำเป็นกำร์ดอวยพรในช่วง
เทศกำลปีใหม่ คิดเป็นจ�ำนวนจิตอำสำ 72 ชั่วโมง

นอกจำกนี ้บริษทัฯ ได้ร่วมงำนเสวนำทำงวชิำกำรเรือ่ง “เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิส�ำหรบั SMEs” จดัโดยตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยมกีรรมกำรผูจ้ดักำรร่วมเป็นผูใ้ห้ควำมรูแ้ละแชร์ประสบกำรณ์กำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุในยคุ 4.0 
ให้กับ SMEs ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

เนื่องจำกบริษัทเป็นองค์กรที่ท�ำธุรกิจด้ำนกำรเงิน ดังน้ัน นับได้ว่ำบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยให้ผู้ประกอบกำร 
ได้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนนอกเหนือจำกเงินทุนภำคธนำคำร รวมไปถึงช่วยแก้ปัญหำหนี้นอกระบบให้กับ SMEs  
โดยปรมิำณกำรปล่อยสนิเชือ่ในปี 2561 รวมเป็นจ�ำนวน 10,980.26 ล้ำนบำท หำกคดิเป็นสดัส่วนของกำรแก้ไขปัญหำ
หนี้นอกระบบ บริษัทได้มีส่วนช่วยให้ SMEs ประหยัดต้นทุนไปได้ 1.5-3.0% เม่ือค�ำนวณจำกปริมำณกำรปล่อย 
สินเชื่อเป็นเงินประมำณ 164 - 329 ล้ำนบำท
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	ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานด้านภาษี 

บริษัทได้ก�ำหนดให้พนักงำนจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนภำษีอันจะก่อให้
เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ดังนี้

• โครงสร้ำงภำษ ีบรษิทัหลกีเลีย่งกำรใช้โครงสร้ำงภำษี
แบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทำงที่ไม่ถูกต้องหรือสร้ำง
ควำมซบัซ้อนเพือ่ประโยชน์ทำงภำษใีนเบือ้งต้นและ
หลีกเลี่ยงภำษี

• ระบบภำษเีพือ่ควำมยัง่ยนืขององค์กร บรษิทัฯ มคีวำม
รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ด้วยกำรเป็นบรษิทัทีม่สีถำนะ
ทำงกำรเงินที่ดีเย่ียม และมีระบบภำษีที่เพิ่มคุณค่ำ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงยั่งยืน

• สทิธปิระโยชน์ทำงภำษ ี(Tax Incentives) บรษิทัฯ มุ่งใช้ 
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
และเต็มประสิทธิภำพ ภำยใต้กำรตัดสินใจในกำร
ประกอบธุรกิจอย่ำงยั่งยืนและเหมำะสมสอดคล้อง
กับหลักกำรสร้ำงประสิทธิภำพของระบบภำษีตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำจ 
ครอบคลุมถึงมำตรกำรยกเว้นภำษีในบำงช่วงเวลำ  
ค่ำเผื่อสินทรัพย์ในอัตรำเร่ง (accelerated asset  
allowances) หรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ๆ ซึง่ทัง้หมดนีอ้ยู่
ภำยใต้นโยบำยภำษีของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น  
และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ ์
ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้สทิธปิระโยชน์ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบ 
ต่อกระบวนกำรตัดสินใจในกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท แต่จะพิจำรณำเฉพำะปัจจัยทำงเศรษฐกิจ
เท่ำนั้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บคุลำกรของบริษัททกุคนล้วนเป็นส่วนส�ำคญัทีสุ่ดในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำน
ทุกคนโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ ส่งเสริม
ให้บุคลำกรของบริษัทมีควำมสำมัคคี ไว้เนื้อเช่ือใจกัน 
ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ปฏบิตัต่ิอกันอย่ำงสภุำพ และเคำรพ
ในศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนษุย์ บรษิทัให้ควำมคุ้มครอง
ป้องกันบุคลำกรจำกภยัคกุคำมด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยั
ทัง้จำกภำยในและภำยนอก โดยต้องสร้ำงสภำพแวดล้อม 
ในกำรท�ำงำนท่ีดีและปลอดภัย จ ่ำยค่ำจ ้ำงและ 
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม มสีวสัดิกำรทีดี่ให้กบัพนกังำน 
เปิดโอกำสให้พนกังำนเตบิโต ภำยใต้ระบบกำรพจิำรณำ
อย่ำงเป็นธรรมในกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง 
และกำรจัดระเบียบองค์กรนั้นจะด�ำเนินกำรอย่ำง 
รับผิดชอบภำยใต ้กรอบนโยบำย รวมท้ังปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงำน 
อย่ำงเคร่งครัด จัดหำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำ 
สนับสนุนกำรท�ำงำนเพื่อตอบแทนบุคลำกรของบริษัท

ที่ปฏิบัติงำนอยำ่งสุดควำมสำมำรถ ด้วยควำมรวดเร็ว 
รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผลอยู่บน 
ฐำนควำมรู้ไม่ใช้อำรมณ์ และใฝ่ที่จะเรียนรู้

แนวปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทปฏิบัติต ่อบุคลำกรของบริษัททุกคนโดย 
เสมอภำคกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด 
เชือ้ชำต ิเพศ ผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะชำตติระกลู  
สถำนศึกษำ หรอืสถำนะอืน่ใดท่ีมไิด้เก่ียวข้องโดยตรง
กับกำรปฏบัิตงิำน

2. บริษัทให้โอกำสบุคลำกรของบริษัททุกคนแสดง 
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่
เหมำะสม และสร้ำงแรงกระตุน้ในกำรท�ำงำนทัง้ในรปู 
ของเงินเดือน โบนัส Incentive และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด�ำเนินงำนที่เหมำะสมตำมระเบียบของบริษัท

3. บุคลำกรของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ในควำม 
รับผิดชอบของตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ มีจิต 
ส�ำนกึทีด่ ีซือ่สัตย์สจุริต เทีย่งธรรม ยดึม่ันในคุณธรรม 
และจริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบ 

ในปี 2561 มผีูบ้รหิำรและพนกังำนเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ทั้งหมด 37 คน และมีจ�ำนวน 27 คน ที่ได้รับกำรเลื่อน
ต�ำแหน่งประจ�ำป ี

ทางด้านสขุภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดล้อม

การท�างาน

ส่วนหนึง่ของกำรสร้ำงรอยยิม้ให้เกิดขึน้กับพนกังำนผู้ซึง่
เปรยีบเสมอืนครอบครวั คอื กำรจดัให้มสีภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำนท่ีดีส่งเสริมสุขภำวะของพนักงำน และ 
ยกระดบักำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนโดยยึดม่ันกำรด�ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยเป็นพื้นฐำน ต่อยอดด้วยกำรพัฒนำและ
ประยุกต์ใช้มำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้องกับควำมมุ่งหวัง
ด้ำนควำมปลอดภัยของผูป้ฏบิติังำนและลกูค้ำ รวมไปถึง 
ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือพื้นที่ด�ำเนินกำรของบริษัท 
เนื่องจำกไม่มีส่ิงใดที่มีค่ำจะมำทดแทนหรือชดเชย 
ควำมสูญเสียที่ไม่พึงประสงค์เหล่ำนี้ได้

ในปี 2561 ไม่มีข้อมูลเกีย่วกบักำรบำดเจบ็ หรอืเสียชีวติ 
หรือเหตุกำรณ์ที่ เกี่ยวข ้องกับควำมปลอดภัยใน 
สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน อัตรำกำรขำดงำน (Absentee  
Rate: AR) ของพนักงำนในปี 2561 เป็นศูนย์ แสดงให ้
เหน็ถงึสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน
ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และบริษัทได้ส่งเสริมให้
พนักงำนให้ควำมร่วมมือในกำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ร่วมกับอำคำรส�ำนกังำนเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2561 
จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

นอกจำกบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนของ
บรษิทัแล้ว บรษิทัยงัให้ควำมส�ำคัญต่อกำรจดักำรห่วงโซ่ 
อุปทำนด้วยหลักธรรมำภิบำล ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจส่ง
ผลกระทบต่อภำพลกัษณ์และกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม บริษัทติดตำมกำรปฏิบัติงำน
ของคู่ค้ำบำงรำยจำกกำรติดตำมข่ำว หำกพบว่ำมีเรื่อง
ที่เก่ียวกับกำรละเมิดต่ำงๆ บริษัทจะกลับมำทบทวน
กับคู่ค้ำรำยนั้น 

คูค้่ำคนส�ำคญัของบรษิทัแบ่งเป็น 2 ฝ่ำย คอื ลกูค้ำ และ 
เจ้ำหน้ี โดยลูกค้ำทุกรำยเป็นลูกค้ำที่มีควำมส�ำคัญต่อ
บรษิทั โดยเฉพำะลกูค้ำทีม่กีำรใช้วงเงนิสนิเชือ่กบับรษิทั 
อย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงอำจจะเกิดควำมเส่ียงขึ้นจำกลูกค้ำ 
ในกำรส่งมอบงำนให้กับลูกหนี้ไม่ได้ บริษัทได้ก�ำหนด
วิธีปฏิบัติในกำรติดตำมผลกำรใช ้วงเงินผ ่ำนทำง 
เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำยและกำรตลำด เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร 
อยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ

ในส่วนของเจ้ำหนี้บริษัทได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติที่มีต่อกันอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม

บริษัทมีนโยบำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ รวมถงึกำรปฏบิติัตำมกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง
อย่ำงเคร่งครดั ปฏบิตัต่ิอคูค้่ำทกุรำยด้วยควำมเป็นธรรม 
ไม่เอำเปรยีบ ให้ข้อมูลทีค่รบถ้วน ถกูต้อง ชัดเจน เพยีงพอ 
อย่ำงเท่ำเทยีมกนัไม่เลือกปฏบัิต ิมีนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปช่ันและยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด และ 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม ทัง้นี ้กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบัิตติำมนโยบำย 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันอำจส่งผลให้คู ่ค้ำหรือ 
ผู้รับเหมำถกูด�ำเนนิกำรทำงกฎหมำย 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและ 
รับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรบริกำรที่ดีเพ่ือควำมพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้ำ ลกูค้ำต้องได้รบัข้อมลู รำยละเอยีดผลติภณัฑ์  
ควำมเสีย่งของเงือ่นไข ผลตอบแทน อย่ำงถกูต้องและ
เหมำะสมมีควำมจริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ
ลกูค้ำ รวมท้ังพยำยำมทีจ่ะแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ทีอ่ำจจะ 
เกิดขึ้นจำกกำรบริกำร

พนัธมิตรและคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ เป็นบคุคลภำยนอกทีบ่รษิทั
ต้องแข่งขนัตำมวถิทีนุนยิมเสรใีนกำรท�ำธรุกจิ กำรแข่งขนั 
ต้องด�ำเนินไปอย่ำงเป็นธรรม ไม่บดิเบอืนข้อมลู หลอกลวง 
หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตำมครรลอง
ของกำรแข่งขันที่ดี รักษำควำมลับภำยใต้หลักเกณฑ์
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่แสวงหำข้อมูล 
ของพันธมิตรและคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงไม่สุจริตและ 
ไม่เป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี

• บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงกำรแข่งขันอย่ำง 
เป็นธรรม ไม่ใส่ร้ำยป้ำยส ีโจมตคีูแ่ข่งขนัโดยปรำศจำก 
ข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผล

• บุคลำกรของบริษัทจะต้องระมัดระวังในกำรติดต่อ 
กับคู่แข่งและบุคลำกรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผย
หรือละเลยให้ควำมลับของบริษัทตกอยู่ในมือของ
คู่แข่ง

การละเมิด	(Breaches)	

บริษัทได้ก�ำหนดจรรยำบรรณเพื่อเป็นแนวทำงให้ 
ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคนปฏบิตั ิกำรละเมดิจรรยำบรรณ
และนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยขององค์กรในทุก
กรณีจะได้รับกำรบันทึกและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งจะ 
ตรวจสอบรำยงำนกำรละเมิดจรรยำบรรณ ซ่ึงส่งผ่ำน 
ช่องทำงกำรรบัเรือ่งร้องเรยีน โดยบรษิทัจะท�ำกำรเปิดเผย 
ข้อมูลจ�ำนวนและกรณกีำรละเมดิจรรยำบรรณ จรยิธรรม 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้/รับสินบนสู่สำธำรณะ 
นอกจำกนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกรณทีีเ่กดิกำรละเมดิทีส่่งผลกระทบ
ส�ำคัญต่อบริษัท

ในปี 2561 ไม่พบกรณีกำรละเมิดใดๆ
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	ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

3.	มิติสิ่งแวดล้อม	:	
	 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษทั ลซี อทิ จ�ำกดั (มหำชน) ยึดมัน่ในกระบวนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏบัิตท่ีิชดัเจนให้ผูบ้รหิำรและพนกังำนยดึถอืปฏิบตั ิเพือ่ให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำล 
โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งควำมรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมสำมำรถด�ำเนนิกำรและพฒันำได้อย่ำงยัง่ยนื  
และยงัส่งผลให้เกิดผลส�ำเรจ็อย่ำงเป็นรปูธรรม ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยในกำรมุง่มัน่ทีจ่ะจดั
กจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม (CSR) นี ้ให้มคีวำมต่อเนือ่งและมีควำมเชือ่มโยงร้อยประสำนกนั 
จึงได้ก�ำหนดเป็นหลักกำร ดังนี้

• ต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่อง

• ต้องเชื่อมโยงโครงกำรหรือกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ให้สอดประสำนกัน

• ต้องให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกร่วม

• ต้องสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร เช่น กำรมีส่วนร่วมของบริษัทคู่ค้ำ

ส�ำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำรด�ำเนินกิจกรรมลดภำวะ 
โลกร้อน โดยมุง่เน้นทีก่ำรด�ำเนนิกำรอย่ำงง่ำยๆ เริม่ต้นภำยในองค์กร จงึได้ท�ำกำรปลูกจติส�ำนกึให้กบัพนกังำนของ 
บรษิทัฯ เกดิควำมตระหนกัถงึสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึกำรฝึกอบรมท�ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรรักษำส่ิงแวดล้อม
จำกกำรเริม่ต้นจำกจดุเลก็ๆ ภำยในบรษิทัฯ และมุง่ส่งเสรมิให้เกดิกำรปฏิบตัอิย่ำงจรงิจงั และร่วมพัฒนำสิง่แวดล้อม
ในบริเวณของตนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ดังต่อไปนี้

1) กำรรักษำทรัพยำกรป่ำไม้  : ด้วยกำรประหยัดกระดำษ สนับสนุนกำรใช้กระดำษ Recycle

2) กำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำ  : ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3) กำรอนุรักษ์น�้ำ  : ส่งเสริมกำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด 

4) กำรลดขยะ  : ส่งเสริมให้มีระบบกำรจัดกำรขยะอย่ำงครบวงจร 
  โดยส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะ ลดกำรใช้สินค้ำที่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการ

บรษิทัได้มกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรส่ิงแวดล้อมเพือ่อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมและพลงังำน เพือ่ให้ลดปรมิำณ
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยมีแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

• ลดกำรใช้พลังงำนและลดกำรใช้ทรัพยำกรในองค์กร

• ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกำรใช้พลังงำนขององค์กร

• ก�ำหนดให้สมำชกิในทมีกลยทุธ์เป็นคณะท�ำงำนด้ำนกำรอนรุกัษ์พลงังำนโดยมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำน 
จดักำรพลงังำน ตดิตำม ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมลูกำรใช้พลงังำนภำยในอำคำรเพือ่พฒันำและปรบัปรงุ
อย่ำงต่อเนื่องให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของบริษัท

• ก�ำหนดให้กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ กำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสียเป็นหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ โดยจะต้องให้ควำมร่วมมือในทุกๆ ด้ำน 

• ให้ควำมรู ้ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้พนกังำนมส่ีวนร่วมในมำตรกำรกำรบรหิำรอนรุกัษ์พลงังำน กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ 
กำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสีย โดยในปีที่ 2561 มีกำรรณรงค์ให้ลดกำรใช้น�้ำ และปิดไฟฟ้ำเมื่อไม่ได้ใช้

• ก�ำหนดให้มเีป้ำหมำยในกำรลดกำรใช้พลังงำน กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เป็นตวัช้ีวดัหนึง่ของบรษิทั
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ผลการด�าเนินการ

• ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในบริษัทคิดเป็น 6.84% เมื่อเทียบกับรำยได้ในปี 2560  และเมื่อเปรียบเทีบบกับปี 2561 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำคิดเป็น 6.68% ของรำยได้ในปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของบริษัท 
มีสัดส่วนที่ลดลง

• ปริมำณกำรใช้กระดำษในปี 2560 คิดเป็น 2.78% เมื่อเทียบกับรำยได้ และในปี 2561 ปริมำณกำรใช้กระดำษ 
คิดเป็น 2.33% ของรำยได้ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมำณกำรใช้กระดำษของบริษัทมีสัดส่วนที่ลดลง

บริษัทในฐำนะที่เป็น Non-Bank ที่ท�ำธุรกิจด้ำนกำรให้สินเชื่อ มีควำมตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม มลภำวะต่ำงๆ  
ที่เกิดจำกพฤติกรรมของมนุษย์และพร้อมที่จะเป็นกลไกทำงกำรเงินกลไกหนึ่ง เพื่อสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินเพื่อ 
ร่วมกนัส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนทดแทนและกำรอนรุกัษ์พลังงำนให้กบัผูป้ระกอบกำร ทัง้นี ้เพือ่ด�ำเนนิธุรกจิทีเ่ป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

โดยในปี 2561 บริษัทได้มีกำรปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ำที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังแสงอำทิตย์ในกำรลดกำรใช้
พลังงำน ดังนี้

• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนแสงอำทิตย์ ปริมำณสินเชื่อที่สนับสนุน จ�ำนวน 37.42 ล้ำนบำท

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

บรษิทัให้ควำมส�ำคัญต่อกำรทีส่มำชกิในองค์กรน�ำเสนอ เสนอแนะ ร่วมกนัด�ำเนนิกำรในกำรพฒันำจดัหำนวตักรรม
ในกำรท�ำงำนใหม่ๆ เพ่ือให้องค์กรสำมำรถด�ำเนินธุรกิจภำยใต้สภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน ผ่ำนทำง 
ที่ประชุมกลยุทธ์ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำรระดับกลำง และพนักงำน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้ำงวัฒนธรรมของกำรเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยบริษัทมีกำรแบ่งออกเป็นทีมย่อยๆ  
ซึ่งในแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นงำนต่ำงๆ จึงเปรียบเสมือนบริษัทย่อยๆ ที่ด�ำเนินธุรกิจโดยมีเป้ำหมำย 
ในกำรท�ำธุรกิจเป็นของตนเอง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องกำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเส่ียง  
โดยจะมีฟังก์ชั่นงำนที่จะท�ำหน้ำที่ในกำรดูแลควบคุมให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปตำมแนวนโยบำยของบริษัท

บริษัทมุ่งเน้นกำรประชุมให้เป็นกำรประชุมท่ีรักษ์โลก โดยจะลดปริมำณกำรใช้กระดำษลง และบริษัทมีเป้ำหมำย 
ในกำรด�ำเนินกำรประชุมโดยเป็นกำรจัดกำรประชุมแบบ Paper Less

ผลที่ได้จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว จะสะท้อนออกมำในรูปของผลประกอบกำรที่สูงขึ้น ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
มีระดับสูงขึ้น ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรซื้อกระดำษลดลง รวมไปถึงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง
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10  การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง

1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	 
(Organizational	Control	and	 
Environmental	Measures)

บรษิทัมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิธรุกจิ และจดัท�ำ 
งบประมำณเพื่อใช้ในกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนของ 
บรษิทั โดยงบประมำณดงักล่ำวจะผ่ำนกำรพจิำรณำจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนี ้ทำงบริษัทได้ต้ังเป้ำหมำย 
ให้เหมำะสมและเป็นไปอย่ำงมีเหตุผลตำมภำวะ
เศรษฐกจิ ผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบแต่ละส่วนงำนของบรษิทั 
ได้มีกำรทบทวนเป็นระยะๆ ในเร่ืองโครงสร้ำงบริษัท 
ให้เป็นไปตำมลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบ ซึ่งมี 
กำรก�ำหนดสำยกำรบังคับบัญชำอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ 
ทกุหน่วยงำนสำมำรถด�ำเนนิงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยและอ�ำนำจกำรอนุมัติ
หรือกำรด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ตำมล�ำดับขั้นเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร (Level of Authorization) อีกทั้งมีคู่มือ
ปฏิบัติงำน (Work Flow) หรือระเบียบปฏิบัติงำนของ 
แต่ละหน่วยงำน โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเข้ำ 
ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเป็นระยะ นอกจำกนี้ บริษัท
ยงัมนีโยบำยและแผนกำรปฏบิตังิำนด้วยควำมเป็นธรรม
ต่อลูกค้ำทุกรำยเพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำและเพื่อ
รักษำฐำนลูกค้ำในระยะยำว

2.	 การบริหารความเสี่ยง 
(Risk	Management	Measures)

บริษัทมีกำรวิเครำะห์ถึงเหตุกำรณ์ที่อำจจะท�ำให้ปัจจัย
ควำมเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตำมเหตุกำรณ์ที่เป็น 
สำเหตขุองปัจจัยควำมเสีย่ง พร้อมทัง้หำแนวทำงป้องกนั 
ทัง้นี ้เพือ่ลดควำมเสีย่งท่ีอำจเกดิขึน้ โดยพนกังำนทกุคน
ทรำบบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของตน รวมทัง้
ควำมเสีย่งและมำตรกำรควบคมุทีอ่ยูใ่นควำมรบัผิดชอบ 
ซึ่งมำตรกำรถูกถ่ำยทอดผ่ำนทำงขั้นตอนกำรท�ำงำน  
ฝึกอบรม และนโยบำยบริษัท

3.	 การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร	
(Management	Control	Activities)

บริษัทก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจกำรอนุมัติไว้อย่ำงชัดเจน 
และมีคู่มือกำรปฏบิตังิำน (Work Flow) และรำยละเอยีดงำน 
ของพนักงำนในแต่ละส่วนงำนและต�ำแหน่งงำน (Job  
Description) อย่ำงชดัเจน ส�ำหรบันโยบำยรำยกำรระหว่ำงกัน 
บรษิทัได้ปฏบิติัตำมหลกักำรทีข่ออนมุตัไิว้กบัคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ โดยผ่ำนกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของรำยกำร
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะ
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมออกเสียงในเรื่องดังกล่ำว โดยทำง
คณะกรรมกำรจะค�ำนงึถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเป็น
ส�ำคัญ และพจิำรณำเสมือนหนึง่ว่ำเป็นรำยกำรทีก่ระท�ำ
กับบุคคลภำยนอก

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	
(Information	and	Communication	
Measures)

บรษิทัฯ จดัให้มรีะบบสำรสนเทศท่ีมคีณุภำพและเพยีงพอ 
ต่อกำรตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอ่ืนๆ 
รวมไปถงึระบบกำรสือ่สำรข้อมลูไปยังผูท้ีเ่กีย่วข้องอย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนมีกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมำะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีกำรรับรองไว้ในรำยงำน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ 
และข้อมูล กำรป้องกันกำรสูญหำย กำรเรียกคืนข้อมูล  
มีกำรควบคุมกำรล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิ กำรท�ำซ�ำ้ ดดัแปลง 
แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับทั้งของบริษัทและลูกค้ำ 
เพือ่ให้บรษิทัสำมำรถจดักำรระบบสำรสนเทศและข้อมูล
ภำยในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทฯ มีกำรติดตำมและประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ  
ซึง่ปฏบิตัหิน้ำท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งร่วมด้วย จ�ำนวน 5 ท่ำน เข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยท�ำกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร แล้วสรุป 
ได้ว่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย
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5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring)

บริษัทมีกำรติดตำมผลโดยมีกำรจัดกำรประชุมทุก 3 เดือน เพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
รวมทั้งเหตุผล และแนวทำงปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันฝ่ำยบริหำรมีกำรจัดประชุมทุกสัปดำห์เพื่อประมวลผล
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขทันเวลำ

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร  
ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องของบคุคลดงักล่ำวอย่ำงเพยีงพอแล้ว ส�ำหรบักำรควบคมุภำยในห้วข้ออืน่ คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ เห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมแล้วเช่นกัน

ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบและติดตำมระบบกำรบรหิำรงำนหลกัด้ำนต่ำงๆ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพือ่ให้
บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มกำรตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในกำรปฏิบัติงำนทุกๆ ระบบงำน  
ซึง่จะเป็นกำรพฒันำคณุภำพของระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงต่อเนือ่ง และจะส่งผลท�ำให้บรษิทัฯ มรีะบบกำรก�ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยแผนกตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบในปี 2561 และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำร 
ติดตำมให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลจำกกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ  
มีแนวทำงและกำรปฏิบัติที่เหมำะสม 

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท ส�ำนักงำน อี วำย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผู้สอบบัญชี
ได้สอบทำนประสทิธภิำพระบบกำรควบคมุทำงบญัชีของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรก�ำหนดขอบเขตกำรปฏิบตังิำน 
ตรวจสอบให้รดักมุและเหมำะสม ซึง่ผลกำรตรวจสอบพบว่ำกำรปฏิบตังิำนของบรษิทัเป็นไปโดยถกูต้องตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี
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11  รายการ 
ระหว่างกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจำรณำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรำยกำรระหว่ำงกันและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมและไม่มีควำมแตกต่ำง
จำกกำรขำยหรือซื้อกับบุคคลภำยนอกอื่น

 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันมีควำมจ�ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และถือว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำด
ที่ยุติธรรม

 ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ส�ำหรับขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ โดยฝ่ำยบริหำรจะประมำณ
กำรรำยรับ-รำยจ่ำย ซึ่งเป็นรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และจัดท�ำงบประมำณรำยกำรระหว่ำงกันแต่ละ
ประเภทที่จัดท�ำขึ้นในระยะเวลำ 1 ปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทก่อนกำร
ด�ำเนินกำรเบิกจ่ำย

 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษัิทฯ คำดว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวจะยงัคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเนือ่งในอนำคต เนือ่งจำกรำยกำรระหว่ำงกนัของ 
บรษิทัฯ และบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งได้เป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นผู้ด�ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรระหว่ำงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน 
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 
และตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริษัทและบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้งว่ำ ผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ และข้อบังคบั ประกำศ ค�ำส่ัง หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึกำรปฏบิตัิ 
ตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่
ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพโดยเคร่งครัด

นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจำรณำ
ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำร และจะ
ท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบหรอืสอบทำนโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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12  ฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงาน

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก) งบกำรเงินปี 2556 ตรวจสอบโดย นำงสำวศิริวรรณ 
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4604 จำก
บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ทแอนด์ยัง จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ให้
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2556 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง 
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินโดยมีวรรคอธิบำย ซึ่งสรุปได้ว่ำเกี่ยวกับ
กำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชฉีบบัที ่12 เรือ่ง “ภำษเีงนิได้”  
มำถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนงบกำรเงินย้อนหลัง 
งบกำรเงนิส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 ทีแ่สดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรำยกำรปรับปรุง
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำว นอกจำกนี้ 
ได้น�ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบำยบัญชี
ดังกล่ำวเช่นกัน 

(ข) งบกำรเงินปี 2557 ตรวจสอบโดย นำงสำวศิริวรรณ 
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4604 จำก
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบกำรเงนิของบริษทัฯ และได้ให้ 
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง 
ตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

(ค) งบกำรเงินปี 2558 ตรวจสอบโดย นำงสำวสมใจ  
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 จำกบริษัท 
ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  

31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง 
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

(ง) งบกำรเงินปี 2559 ตรวจสอบโดย นำงสำวสมใจ 
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 จำกบริษัท 
ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้ 
ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง 
ตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน

(จ) งบกำรเงินปี 2560 ตรวจสอบโดย นำงสำวสมใจ 
คณุปสุต  ผูส้อบบัญชีรบัอนญุำตเลขท่ี 4499 จำกบรษิทั 
ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และได้ให้ 
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง 
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

(ฉ) งบกำรเงินปี 2561 ตรวจสอบโดย นำงสำวสมใจ 
คณุปสตุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที ่ 4499 จำกบรษิทั 
ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด 
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง 
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ปี	2561 ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 106.17 3.99 74.21 2.81 63.56 2.71 78.72 3.95

เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 59.99 2.56 - -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 8.06 0.30 13.00 0.49 14.67 0.63 25.56 1.28

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ

 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 87.13 3.27 87.13 3.30 106.67 4.54 111.19 5.58

 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 104.17 3.91 104.17 3.95 52.20 2.22 80.60 4.05

 ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 991.73 37.24 991.73 37.56 840.49 35.82 846.53 42.51

 ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 833.75 31.31 833.75 31.58 782.98 33.37 640.76 32.17

ภำษีซื้อรอเรียกคืน - - - - - - 2.90 0.15

ทรัพย์สินรอกำรขำย 2.14 0.08 2.14 0.08 2.14 0.09 2.14 0.11

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9.23 0.35 8.64 0.33 11.39 0.49 7.45 0.37

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,142.38 80.45 2,114.77 80.10 1,934.09 82.43 1,795.85 90.17

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 101.14 3.80 101.14 3.83 41.26 1.76 29.94 1.50

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน - สุทธิ 226.20 8.49 226.20 8.57 220.96 9.42 - -

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 40.92 1.54 40.92 1.55 - - 0.91 0.05

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 35.48 1.33 35.48 1.34 83.98 3.58 111.73 5.61

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ 63.90 2.40 63.90 2.42 31.53 1.34 28.66 1.44

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 5.00 0.19 - - - -

อุปกรณ์ 13.00 0.49 12.88 0.49 9.34 0.40 10.17 0.51

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8.29 0.31 8.29 0.31 4.08 0.17 3.63 0.18

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 31.79 1.19 31.75 1.20 21.04 0.90 10.67 0.54

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 520.72 19.55 525.56 19.90 412.19 17.57 195.71 9.83

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 420.85 15.80 420.77 15.94 382.60 16.31 843.84 42.37

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 12.67 0.48 12.67 0.48 22.20 0.95 20.26 1.02

 ภำษีขำยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ - - - - - - - -

 หุ้นกู้ 149.94 5.63 149.94 5.68 149.95 6.39 199.78 10.03

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 1.10 0.04 1.59 0.06 0.53 0.02 2.43 0.12

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 60.93 2.29 60.93 2.31 51.04 2.18 - -

หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 0.08 - 0.08 - 0.57 0.02 0.49 0.02

ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 23.50 0.88 19.97 0.76 23.10 0.98 13.84 0.69

เงินรับรอคืนลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้องและ 
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 77.37 2.91 77.29 2.93 65.47 2.79 58.90 2.97

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 76.36 2.87 74.82 2.83 70.54 3.01 39.87 2.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 822.80 30.90 818.06 30.99 765.99 32.65 1,179.40 59.22

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิน
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้ำนบำท)

	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ปี	2561 ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

หนี้สินไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิ - - - - 12.67 0.54 31.90 1.60

เงินค�้ำประกันรับจำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง - - - - - - - -

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ 38.68 1.45 38.68 1.46 13.95 0.59 - -

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ - - - - 0.10 - 0.65 0.03

หุ้นกู้ - สุทธิ 695.57 26.12 695.57 26.34 529.22 22.56 299.47 15.04

ส�ำรองผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 6.30 0.24 6.12 0.23 5.60 0.24 4.36 0.22

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 740.55 27.81 740.37 28.03 561.53 23.93 336.38 16.89

รวมหนี้สิน 1,563.35 58.71 1,558.43 59.02 1,327.52 56.58 1,515.78 76.11

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุ้น     

ทุนจดทะเบียน 300.00 11.27 300.00 11.36 300.00 12.79 200.00 10.04

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 220.72 8.29 220.72 8.36 220.08 9.38 200.00 10.04

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 396.40 14.88 396.40 15.01 399.62 17.03 - -

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 76.48 2.87 76.48 2.90 71.33 3.04 70.72 3.55

ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 30.00 1.13 30.00 1.14 24.12 1.03 16.85 0.85

ยังไม่ได้จัดสรร 376.15 14.12 358.30 13.57 303.61 12.94 188.21 9.45

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - - - -

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

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ปี	2561 ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รำยได้ดอกเบี้ย* 257.23 57.79 257.23 62.17 265.57 63.39 174.30 60.69

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 156.47 35.15 125.16 30.25 139.79 33.37 97.00 33.78

รำยได้อื่น 31.40 7.06 31.37 7.58 13.60 3.24 15.89 5.53

รวมรายได้ 445.10 100.00 413.76 100.00 418.96 100.00 287.19 100.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 29.25 6.57 21.91 5.30 38.48 9.18 28.41 9.89

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 84.18 18.91 82.18 19.86 78.59 18.76 63.26 22.03

หนี้สงสัยจะสูญ 70.50 15.84 70.50 17.04 58.47 13.96 23.75 8.27

รวมค่าใช้จ่าย 183.93 41.32 174.59 42.20 175.54 41.90 115.42 40.19

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ภาษเีงนิได้นติิบคุคล 261.17 58.68 239.17 57.80 243.42 58.10 174.77 60.86

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 69.25 15.56 69.25 16.74 62.09 14.82 45.02 15.68

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 191.92 43.12 169.92 41.06 181.33 43.28 126.76 44.14

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 43.08 9.68 38.92 9.41 35.84 8.55 26.09 9.08

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 148.84 33.44 131.00 31.65 145.49 34.73 100.66 35.05

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ต่อ)

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้ำนบำท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน     

ก�ำไรก่อนภำษี 191.92 169.92 181.33 126.76

รายการปรบักระทบยอดก�าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนนิงาน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 4.69 4.69 3.05 2.34

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 48.62 48.62 58.47 23.75

ตัดหนี้สูญ 21.88 21.88 - -

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 0.70 0.67 0.52 0.47

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกหน่วยลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (0.79) (0.79) 0.01 -

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 65.24 65.24 60.63 44.38

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยดอกเบี้ยรับตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ (27.56) (27.56) (38.73) (33.02)

ค่ำใช้จ่ำยออกหุ้นกู้ 4.01 4.01 1.46 0.64

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 308.71 286.68 266.74 165.32

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 8.45 3.51 9.43 (0.11)

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง (196.44) (196.44) (12.82) (343.98)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ 10.20 10.20 91.37 (13.05)

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน (124.73) (124.73) (394.48) (447.39)

ทรัพย์สินรอกำรขำย - - - (2.14)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.87 4.46 (1.80) (2.84)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 0.57 0.91 (1.90) 1.77

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15.88 14.25 36.90 25.90

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - - - -

เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน 26.51 (1.16) (6.56) (616.51)

จ่ำยดอกเบี้ย (61.41) (61.41) (58.45) (43.43)

จ่ำยภำษีเงินได้ (53.42) (52.76) (36.76) (26.60)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน (88.32) (115.33) (101.77) (686.55)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ/จ่ำยซื้อเงินลงทุนเพื่อค้ำ 60.78 60.78 (60.00) -

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (59.88) (59.88) (11.32) 13.41

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (12.57) (12.44) (2.68) (5.10)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 0.01 0.01 0.01 0.01

เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษัทย่อย - (5.00) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (11.66) (16.53) (73.99) 8.32

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 38.25 38.17 (461.24) 530.65

เงินสดรับจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ - - 400.00 -

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 2.57 2.57 0.31 -

เงินสดรับ/จ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร (22.20) (22.20) (17.29) 41.25

เงินสดรับ/จ่ำยช�ำระคืนหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (0.61) (0.61) (0.61) -

เงินสดรับ/จ่ำยจำกกำรออกหุ้นกู้ 162.33 162.33 178.46 149.57

เงินสดรับ/จ่ำยจำกสัญญำเช่ำซื้อ 32.67 32.67 63.20 -

เงินปันผลจ่ำย (70.42) (70.42) (2.23) (36.00)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 142.59 142.51 160.60 685.48

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 42.61 10.65 (15.16) 7.25

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 63.56 63.56 78.72 71.47

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 106.17 74.21 63.56 78.72

	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

งบกระแสเงินสด
          (หน่วย : ล้ำนบำท)
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2561 2560 2559

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร   

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 33.44% 31.65% 34.73% 35.05%

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.05% 12.47% 19.47% 22.70%

อัตรำดอกเบี้ยรับ (รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร) (%) 17.36% 16.04% 19.79% 18.67%

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (%) 5.45% 5.45% 4.85% 4.35%

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (%) 11.91% 10.59% 14.94% 14.32%

อัตรำดอกเบี้ยรับ (ไม่รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร) (%) 10.79% 10.79% 12.97% 12.00%

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (%) 5.45% 5.45% 4.85% 4.35%

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (%) 5.34% 5.34% 8.12% 7.65%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

อัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) 7.51% 7.54% 9.38% 8.17%

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 5.94% 5.25% 6.71% 6.36%

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.18 0.17 0.19 0.18

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Ratio)

อัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.42 1.44 1.30 3.19

อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (เท่ำ) 1.73 1.73 1.83 1.32

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 48.93% 55.60% 48.41% 22.09%

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) หลังหักเงินส�ำรองตำมกฎหมำย 50.95% 58.22% 50.95% 23.29%

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์	(Asset	Quality	Ratio)

อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) (ก่อนหักค่ำเผื่อฯ) 6.24% 6.24% 4.85% 2.68%

อัตรำส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%) 0.86% 0.86% - 0.12%

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

หมายเหตุ	: มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 อนุมัติจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนของปี 2561 ในรูปของเงินสดในอัตรำ 
หุ้นละ 0.33 บำท หรือเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 72,837,238.98 บำท รวมคิดเป็นอัตรำกำรจ่ำยปันผล 50.95% 
ของก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตำมกฎหมำย
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13  การวิเคราะห์และ 
ค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2561 2560

รำยได้ดอกเบี้ยจำก

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 17,310 17,310 25,165

 สัญญำเช่ำซื้อ 10,251 10,251 13,562

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 95,583 95,583 109,272

 สัญญำกู้ยืมเงิน 134,089 134,089 117,575

รวมรายได้ดอกเบี้ย 257,233 257,233 265,574

ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น ในบทวิเครำะห์นี้ บริษัทฯ ได้ท�ำกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน
จำกงบกำรเงินรวมของปี 2561 เปรียบเทียบกับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของปี 2560

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
กำรมผีลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยครอบคลมุทัง้สำยวงจรธรุกจิ ส่งผลท�ำให้ผลประกอบกำรของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยรำยได้รวมของบรษิทัฯ ในปี 2560 เป็นจ�ำนวน 418.96 ล้ำนบำท และเพิม่ขึน้ 
ในปี 2561 เป็นจ�ำนวน 445.10 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตของรำยได้รวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 6.24  

(ก)	รายได้

โดยรำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2561 ประกอบด้วย รำยได้ดอกเบี้ย รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร และ
รำยได้อื่น จะคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 57.79 ร้อยละ 35.15 และร้อยละ 7.06 ตำมล�ำดับ จะเห็นได้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ย
จะเป็นรำยได้หลักของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนสูงกว่ำรำยได้ประเภทอื่น ซ่ึงเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำน 
ของปี 2561 ซึง่เป็นปีทีภ่ำวะเศรษฐกจิยังไม่ส่งผลดแีก่ผู้ประกอบกำร SMEs บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นกำรให้สนิเชือ่โครงกำร 
(Project Backup Financing) และสินเชื่อเพื่อค�้ำประกันซอง (Bid Bond) โดยท�ำกำรคัดเลือกลูกค้ำที่มีประวัติด ี
จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง (Factoring) เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่ำว เนื่องจำกเป็น 
สนิเชือ่ทีมี่อตัรำผลตอบแทนสงูให้มสีดัสวนทีเ่พิม่สงูขึน้ จะท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถท�ำรำยได้ได้สงูขึน้ บนฐำนควำมเสีย่งต�ำ่ 

รายได้ดอกเบี้ย	ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ กำรรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร โดยแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยแยกตำมผลิตภัณฑ์ 
ส�ำหรับปี 2560 และ 2561 ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2561 2560

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 2,475 2,475 191

 สัญญำเช่ำซื้อ 80 80 115

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 40,387 33,607 44,534

 สัญญำกู้ยืมเงิน 91,444 66,911 78,057

 กำรออกหนังสือค�้ำประกันซอง 20,705 20,705 15,297

 กำรออก Letter of Credit 1,356 1,356 1,402

 อื่นๆ 22 22 198

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 156,469 125,156 139,794

รายได้ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี	2561 ปี	2560	

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 17,310 6.73 25,165 9.48 -7,855 -31.21

 สัญญำเช่ำซื้อ 10,251 3.98 13,562 5.11 -3,311 -24.41

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 95,583 37.16 109,272 41.14 -13,689 -12.53

 สัญญำกู้ยืมเงิน 134,089 52.13 117,575 44.27 +16,514 +14.05

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

จำกตำรำงดังกล่ำวในปี 2561 จะเห็นว่ำสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเช่ือระยะยำว ได้แก่ สัญญำเช่ำทำง 
กำรเงินมีสัดส่วนร้อยละ 6.73 และสัญญำเช่ำซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 3.98 รวมเป็นสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภท 
สนิเชือ่ระยะยำวร้อยละ 10.71 และรำยได้ดอกเบีย้ได้จำกกำรให้สนิเชือ่ระยะสัน้ ได้แก่ กำรซือ้สทิธเิรยีกร้องมสีดัส่วน
ร้อยละ 37.16 และสัญญำกู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 52.13 รวมเป็นสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะสั้น 
ร้อยละ 89.29 ในขณะที่ในปี 2560 สัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะยำวร้อยละ 14.59 สัดส่วนประเภท
สนิเชือ่ระยะสัน้ร้อยละ 85.41 ซึง่จะเหน็ได้ว่ำ บรษัิทฯ สำมำรถท�ำรำยได้ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ และรำยได้ 
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยำว ได้ลดลงจำกปี 2560 คิดเป็น 28.83% ส�ำหรับรำยได้ดอกเบี้ย
จำกกำรซือ้สทิธิเรยีกร้อง ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 12.53 สำเหตท่ีุลดลงมำจำกปัจจยัทำงเศรษฐกจิทีย่งัไม่ส่งผลดแีก่ 
ผู้ประกอบกำร SMEs ท�ำให้บริษัทมีควำมระมัดระวังอย่ำงสูงในกำรที่จะขยำยกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดดดังเช่น 
ในปีก่อนๆ นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรจัดโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ ให้เหมำะสมโดยกำรชะลอกำรปล่อยสินเชื่อ 
ในบำงภำคอุตสำหกรรม (Industry Sector) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ภำคกำรก่อสร้ำง เพ่ือให้ลดระดบัลง และรำยได้ดอกเบีย้
จำกกำรให้กู้ยืมเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.05 จำกปีก่อนเนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยขยำยพอร์ตสินเชื่อให้กู้ยืมเงิน
ให้ได้มำกกว่ำ 35% ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจำกสินเชื่อดังกล่ำวได้ในปริมำณที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม
กำรให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรนั้นมีควำมเสี่ยงสูง ดังนั้น ลูกค้ำเกือบทั้งหมดในส่วนของสินเชื่อเพื่อสนับสนุน
โครงกำรจะเป็นลูกค้ำทีม่กีำรตดิต่อธรุกจิกบับริษทัฯ อย่ำงสม�ำ่เสมอ และมปีระวตักิำรช�ำระเงินท่ีด ีเพือ่ลดควำมเสีย่ง 
ดังกล่ำว รวมท้ังจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในกำรช�ำระเงินของลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ สรุปได้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ยรวม 
ในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีอัตรำเติบโตลดลงร้อยละ 3.14

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำ
เช่ำซือ้ กำรรับโอนสทิธเิรยีกร้อง และสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุโครงกำรและกำรค�ำ้ประกนัซอง โดยแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ของรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรแยกผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับปี 2560 และ 2561 ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)
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รายได้อื่น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2561 2560

รำยได้จำกกำรขำย - - 9,333

ต้นทุนขำย - - (8,507)

ส่วนต่ำงของรำยได้และต้นทุน - - 826

รำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยช�ำระล่ำช้ำ 26,685 26,685 9,657

อื่นๆ 4,713 4,681 3,114

รวมรายได้อื่น 31,398 31,366 13,597

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี	2561 ปี	2560	

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 2,475 1.58 191 0.14 +2,284 +1,195.81

 สัญญำเช่ำซื้อ 80 0.05 115 0.08 -35 -30.43

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 40,387 25.81 44,534 31.86 -4,147 -9.31

 สัญญำกู้ยืมเงิน 91,444 58.44 78,057 55.84 +13,387 +17.15

 กำรออกหนังสือค�้ำประกันซอง 20,705 13.23 15,297 10.94 +5,408 +35.35

 กำรออก Letter of Credit 1,356 0.87 1,402 1.00 -46 -3.28

 อื่นๆ 22 0.02 198 0.14 -176 -88.89

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 156,469 100.00 139,794 100.00 +16,675 +11.93

รายได้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี	2561 ปี	2560	

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 รำยได้จำกกำรจัดหำสินค้ำ - - 826 6.08 -826.00 -100.00

 อื่นๆ 31,398.00 100.00 12,771 93.92 +18,627.00 +145.85

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

จำกตำรำงด้ำนบน ในปี 2561 เห็นว่ำสัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรให้สินเช่ือระยะยำว ได้แก่
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซื้อสัดส่วนร้อยละ 1.58 และ 0.05 ตำมล�ำดับ สัดส่วนส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ 
บริกำรจำกกำรให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ กำรซื้อสิทธิเรียกร้องร้อยละ 25.81 สัญญำกู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 58.44  
กำรออกหนังสือค�้ำประกันซองร้อยละ 13.23 กำรออก Letter of Credit ร้อยละ 0.87 และอื่นๆ 0.02 จะเห็นได้ว่ำ
สัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมำจำกกำรให้บริกำรประเภทสินเชื่อระยะสั้นถึงร้อยละ 98.37

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรให้สินเช่ือระยะส้ัน ได้แก่ กำรซ้ือสิทธิเรียกร้องลดลงเพียงร้อยละ 9.31  
จำกปีก่อน เป็นผลมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ มกีำรชะลอกำรปล่อยสินเช่ือในบำงภำคอตุสำหกรรม จงึมีรำยได้ค่ำธรรมเนยีม 
จำกกำรเปิดใช้วงเงินลดลงบ้ำง สัญญำให้กู้ยืมเงินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.15 จำกปีก่อน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของ 
บริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปในทิศทำงเดียวกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท 

รายได้อื่น	ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยช�ำระล่ำช้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.99 ส�ำหรับปี 2561 ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

	การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน
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ค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี	2561 ปี	2560	

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 29,245 11.55 38,481 16.19 -9,236 -24.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 154,681 61.10 137,061 57.68 +17,620 +12.86

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 69,251 27.35 62,094 26.13 +7,157 +11.53

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 253,177 100.00 237,636 100.00 +15,541 +6.54

ค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2561 2560

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 29,245 21,906 38,481

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 154,681 152,681 137,061

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 69,251 69,251 62,094

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 253,177 243,838 237,636

แยกตามประเภทธุรกิจ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	สิ้นปี	2561 ณ	สิ้นปี	2560

ขายสินค้าและบริการ

ยอดยกมำ 110,294 51,825

บวก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 70,504 58,469

หัก  : หนี้สูญ -21,884 -

ยอดยกไป 158,914 110,294

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2561 สำเหตทุีค่่ำใช้จ่ำยในกำรบรกิำรลดลงร้อยละ 24 จำกปีก่อนเนือ่งจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย/บรกิำรนีส่้วนใหญ่
เป็นค่ำคอมมิชชั่นพนักงำนขำยซึ่งลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.68 จำกปีก่อน สำเหตุหลักกำรเพิ่มขึ้นของค่ำภำษีต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มสูงขึ้นตำมรำยได้ที่เพ่ิม รวมถึงกำรตั้งส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมนโยบำยกำรตั้งส�ำรองค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.53 จำกปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
สินเชื่อ ท�ำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มกำรใช้เงินทุนจำกเงินกู้แหล่งต่ำงๆ เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ และจำกผลกระทบของ
ปัญหำตรำสำรหนี้ในตลำดท�ำให้ต้นทุนทำงกำรเงินปรับตัวสูงขึ้น 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

แสดงให้เห็นกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยแสดงเปรียบเทียบ สิ้นปี 2560 และ ณ สิ้นปี 2561

(หน่วย: พันบำท)

(ข)	ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

(หน่วย: พันบำท)
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ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

ส่วนงานการให้
บริการทางการเงิน
ในรูปแบบต่างๆ

ส่วนงานการให้
บริการข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

รายได้

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก

 รำยได้ดอกเบี้ย 257,233 - 257,233

 รำยได้ค่ำธรรมเนียม
และค่ำบริกำร

125,156 31,312 156,468

รำยได้อื่น 31,366 32 31,398

รวมรายได้ 413,755 31,344 445,099

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (69,251) - (69,251)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร (21,906) (7,338) (29,244)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (82,177) (2,000) (84,177)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (70,504) - (70,504)

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

ก�าไรส�าหรับงวด 130,997 17,815 (35) 148,847

ส�ำหรับปี 2561 บรษิทัฯ มสี�ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้อีก 48.62 ล้ำนบำท รวมเป็นจ�ำนวน 158.91 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ร้อยละ 44.08 เนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยกำรส�ำรองหนี้สูญตำมกำรจัดชั้น 
อำยุหนี ้(Aging) เป็นกำรส�ำรองขัน้พืน้ฐำน และเพือ่ให้กำรส�ำรองหน้ีดงักล่ำวครอบคลมุปรมิำณหนีท้ีมี่อำยเุกนิ 90 วนั 
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ต้องตั้งส�ำรองหนี้สูญ 
เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรส�ำรองหนี้สูญดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เชื่อว่ำจะไม่มีปัญหำในกำร
ช�ำระหนี้ เนื่องจำกลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ภำครัฐ ซึ่งมักจะจ่ำยล่ำช้ำอยู่แล้วเป็นปกติ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561 บริษัทฯ ได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญรวม เป็นร้อยละ 6.23 ของยอดคงเหลือลูกหนี้สุทธิเงินกันส�ำรองในส่วน
ที่ไม่ได้ให้สินเชื่อ (Reserve) และหลังหักส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ผลการด�าเนินงานแยกตามส่วนงาน

ข้อมูลรำยได้และก�ำไร และสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมของส่วนงำนของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2561 ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

ข้อมูลรำยได้และก�ำไรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด�ำเนินงำน 
ที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปของกำรให้เช่ำซื้อและกำรให้เช่ำกำรเงิน กำรให้ 
สินเชื่อโดยกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร กำรให้กู้ยืมเงิน และกำรขำยสินค้ำ

	การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน
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ลูกหนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนเปล่ียนแปลง

ปี	2561 ปี	2560 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) %	เปลี่ยนแปลง

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 122.89 190.80 -67.91 -35.59

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 183.12 97.85 +85.27 +87.14

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 1,088.77 892.33 +196.44 +22.01

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 1,147.07 1,044.23 +102.84 +9.85

ลูกหนี้กำรค้ำ 5.88 15.68 -9.80 -62.50

ลูกหนี้อื่นๆ 2.52 1.16 +1.36 +117.24

ยอดรวม 2,550.25 2,242.05 +308.20 +13.75

(ค)	ก�าไรสุทธิ

ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 145.49 ล้ำนบำท และ 148.85 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เพิ่มขึ้น 
ตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 33.44 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรกระตุ้นยอดกำรให้ 
สนิเชือ่โดยกำรเพิม่ผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิต่ำงๆ ในทกุผลติภณัฑ์ เริม่ตัง้แต่สนิเชือ่เพือ่กำรจดัหำหนงัสอืค�ำ้ประกนัซอง 
กำรจัดหำสินค้ำ สินเชื่อในรูปแบบสัญญำเช่ำทำงกำรเงินหรือสัญญำเช่ำซ้ือ สินเช่ือกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง และ 
สินเช่ือสนับสนุนโครงกำร มุ่งเน้นกำรบริกำรแบบครบวงจร ท�ำให้ยอดรำยได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
ตลอดจนกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน

ฐานะทางการเงิน

(ก)	สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 2,346.28 ล้ำนบำท และ 2,663.10 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ คือ ลูกหนี้จำกกำรให้สินเชื่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.93 และ 
ร้อยละ 89.80 ของสินทรัพย์รวม ตำมล�ำดับ

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 เท่ำกับ 1,934.09 ล้ำนบำท และ 2,142.38 ล้ำนบำท สินทรัพย์
หมุนเวยีนท่ีส�ำคญั ได้แก่ ลกูหนีจ้ำกกำรให้สนิเชือ่ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิและเช่ำซือ้ ลกูหนีจ้ำกกำรซือ้สทิธิเรยีกร้อง 
และลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน ในส่วนที่ก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีในแต่ละประเภท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.18  
ร้อยละ 37.24 และร้อยละ 31.31 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2561

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 เท่ำกับ 412.19 ล้ำนบำท 520.72 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหน้ีจำกกำรให้สินเชื่อตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซื้อ ลูกหนี้จำก
กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง และลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน จำกส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีในแต่ละประเภท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.73 ร้อยละ 1.54 และร้อยละ 8.49 ของสินทรัพย์รวม รวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2561

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือที่จะควบคุมคุณภำพของลูกหนี้ เนื่องจำกลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วน
มำกที่สุดของบริษัทฯ โดยมีกำรพิจำรณำวงเงินในกำรให้สินเชื่อทั้งในส่วนของวงเงินลูกค้ำและวงเงินลูกหนี้ รวมถึง 
มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรให้สินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหนี้ของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภำพ นอกจำกน้ี  
กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำรกระจุกตัว เนื่องด้วยฐำนทั้งลูกค้ำและลูกหนี้ ที่หลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำก
รำยกระจำยไปในทุกๆ อุตสำหกรรม   

(หน่วย : ล้ำนบำท)

หมายเหตุ	:	 ยอดลูกหนี้ จำกตำรำงด้ำนบน แสดงยอดก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ส่วนเปลี่ยนแปลง

ปี	2561 ปี	2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) %	เปลี่ยนแปลง

หนี้สินทางการเงิน     

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 420.85 382.60 +38.25 +10.00

เงินกู้ยืมระยะยำว 12.67 34.87 -22.20 -63.67

หุ้นกู้ 845.51 679.17 +166.34 +24.49

ส่วนของหนีส้นิตำมสญัญำเข่ำซือ้และสญัญำเช่ำกำรเงิน 99.69 65.66 +34.03 +51.83

รวมหนีส้นิทำงกำรเงนิ 1,378.72 1,162.30 +216.42 +18.62

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,099.75 1,018.76 +80.99 +7.95

รวมแหล่งเงนิทุน 2,478.47 2,181.06 +297.41 +13.64

อัตรำส่วนหนีสิ้นทำงกำรเงนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (เท่ำ) 1.25 1.14   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2561 2560

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน (88.32) (115.33) (101.77)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (11.66) (16.53) (73.99)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 142.59 142.51 160.60

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 42.61 10.65 (15.16)

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 มีจ�ำนวน 892.33 ล้ำนบำท และ 1,088.77 ล้ำนบำท
ตำมล�ำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.01 สำเหตุจำกปริมำณกำรปล่อยสินเชื่อลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้องดังกล่ำวสูงขึ้น

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินในปี 2560 จ�ำนวน 1,044.23 ล้ำนบำท และ ณ สิ้นปี 2561 จ�ำนวน 1,147.07 ล้ำนบำท  
โดยกำรขยำยตวัของลกูหนีต้ำมสญัญำกูย้มืเงินนัน้มสีำเหตมุำจำกกำรสนบัสนนุให้ลกูค้ำเดมิทีเ่คยใช้บรกิำรผลติภณัฑ์
สนิเชือ่ทีมี่ควำมเสีย่งต�ำ่ มำใช้บริกำรในผลติภณัฑ์สินเชือ่ท่ีมคีวำมเส่ียงสูงเพิม่ขึน้ ซึง่จะเป็นกำรเพิม่รำยได้ให้กับบริษทัฯ

ลูกหนี้กำรค้ำในบริกำรจัดหำสินค้ำ ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 มีจ�ำนวน 15.68 ล้ำนบำท และ 5.88 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 62.50 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันคือสินเชื่อตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 

(ข)	สภาพคล่อง    

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน 88.32 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตมุำจำกกำรเพิม่ขึน้ 
ของลกูหนีจ้ำกกำรให้สนิเชือ่ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุจ�ำนวน 11.66 ล้ำนบำท และมีกระแสเงนิสดรบัจำก
กิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 142.59 ล้ำนบำท

(ค)	แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีรำยละเอียดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงิน ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น และอัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพำะจำกสถำบันกำรเงิน) ดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

	การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน
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แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มำจำกเงินกู ้ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ท�ำให้บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่ง
ในเรื่องของควำมผันผวนของอัตรำดอกเบ้ียในตลำด 
อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนที่เป็นสินเชื่อระยะสั้น ไม่ว่ำจะ
เป็นสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค�้ำประกันซองเพื่อยื่นประมูล สินเชื่อเพื่อ
โครงกำร และกำรจัดหำสินค้ำ บริษัทฯ จะสำมำรถปรับ
อัตรำดอกเบีย้หรอืค่ำธรรมเนยีมตำมต้นทนุทำงกำรเงนิ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ส�ำหรับสินเชื่อทำงกำรเงินและ
สินเชื่อเช่ำซื้อ ซ่ึงบริษัทฯ คิดอัตรำดอกเบ้ียกับลูกค้ำ
เป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ อย่ำงไรก็ตำม ส่วนต่ำงระหว่ำง
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ กับอัตรำดอกเบี้ยที่คิด
กบัลกูค้ำ จะมกีำรบวกเพิม่เพือ่ให้เพยีงพอกบัควำมเสีย่ง
ด้ำนควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยที่อำจเกิดขึ้น และ
จำกกำรขำยตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) ท�ำให้มีควำม
เสี่ยงจำกภำวะควำมต้องกำรซื้อในตลำดตรำสำรหนี้

1.	หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สิน 
รวมจ�ำนวน 1,327.52 ล้ำนบำท 1,563.35 ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดบั โดยหน้ีสนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ได้แก่ เงนิเบกิ 
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันทั้งจำกธนำคำรและกำร
ขำยลดตัว๋แลกเงนิและหุน้กู ้ซึง่กำรเพิม่ข้ึนของหน้ีสนิรวม
เป็นไปตำมกำรขยำยตัวของสินเชื่อของบริษัทฯ 

ณ สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนเงิน
ให้กู้ต่อเงินกู้เป็น 1.83 เท่ำ และ 1.73 เท่ำ ตำมล�ำดับ  
แสดงให้เห็นว่ำเงินที่กู ้รับมำทั้งหมดก็จะน�ำไปปล่อย 
สินเชื่อทั้งหมด

2.	ส่วนของผู้ถือหุ้น

จำกกำรที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเชื่อที่หลำกหลำย
ครบวงจรกำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำ ท�ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น เป็นผล
ให้บริษัทฯ สำมำรถสร้ำงรำยได้และก�ำไรได้เพิ่มขึ้นใน
ทุกๆ ปี ส่งผลให้ก�ำไรสะสมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น โดย
ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2560 และสิน้ปี 2561 มจี�ำนวน 
1,018.76 ล้ำนบำท และ 1,099.75 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั 

ในด้ำนของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับปี 2560 และ
ปี 2561 บรษัิทฯ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผูถ้อืหุน้
ในอัตรำร้อยละ 19.47 และ ร้อยละ 14.05 ตำมล�ำดับ

3.	ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ส�ำหรบัปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิ 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.30 เท่ำ และ 1.42 เท่ำ  
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ เริ่มมีหนี้สินในอัตรำส่วนหนี้สิน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น เนื่องจำกกำรขยำยตัวของ

ธรุกจิ ท�ำให้บรษิทัฯ ต้องใช้เงนิกูม้ำเพ่ือใช้ส�ำหรบักำรน�ำ
ไปปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกค้ำ เพื่อสร้ำงรำยได้กลับเข้ำ
บริษัท 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานในอนาคต

แหล่งเงนิทนุทีพ่อเพยีงและหลำกหลำยจะเป็นปัจจยัหลัก
ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้รับผลตอบแทนมำกน้อย
เพียงใด ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงเงินทุนจำกกำรกู้ยืมท่ีพึ่งพิงเพียงเงินกู้จำก
สถำบนักำรเงนิเป็นหลกัในอดตี มำเป็นกำรระดมเงนิทนุ
ผ่ำนตรำสำรหนี้ในรูปแบบต่ำงๆ โดย ณ ส้ินปี 2559 
บริษัทฯ ได้มีกำรขำยลดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
เป็นปรมิำณจ�ำนวนเงนิสงูถงึ 625 ล้ำนบำท ต่อมำ ณ สิน้ปี 
2560 และ 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำยช�ำระคืนต๋ัวแลกเงิน 
ไปบำงส่วนตำมสภำวะกำรณ์ของตลำดตรำสำรหนี ้ท�ำให้ 
มยีอดคงเหลอืจ�ำนวน 245 ล้ำนบำท และ 160 ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดบั ในขณะเดียวกนัทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่5/2561  
เม่ือวันที่ 29 มีนำคม 2561 มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ 
เพื่อเสนอขำยแก่บุคคลทั่วไป จ�ำนวนเงินรวม 2,000 
ล้ำนบำท ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
และจะสำมำรถบริหำรจัดกำรเงินทุนได้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit 
Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทส�ำนักงำน 
อีวำย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,450,000 บำท และจำก
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติ
กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ�ำปี 2561 เป็น
จ�ำนวนเงนิ 1,715,000 บำท ซึง่เพิม่ข้ึน 265,000 บำท 
(เพิม่ขึน้จำกมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นทีไ่ด้อนุมัตค่ิำสอบบญัชี 
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,580,000 บำท ไว้เป็นจ�ำนวนเงิน 
135,000 บำท เนือ่งจำกเป็นค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรวม 
จำกกำรจดัตัง้บรษิทัย่อย เมือ่วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561) 
นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนดังกล่ำว บริษัทฯ ยังมีค่ำ
บรกิำรอืน่ๆ เพิม่เตมิ ได้แก่ ค่ำเดนิทำง ค่ำล่วงเวลำ และ 
ค่ำส�ำเนำเอกสำรทีต้่องช�ำระให้กบัผูส้อบบญัช ีส�ำนกังำน 
สอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงำนสอบบัญชีที ่
ผู้สอบบัญชีสังกัด 
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รายงานการก�ากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี	2561

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 5 ท่ำน  
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบัญชี ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเศรษฐศำสตร์ และด้ำนกฎหมำย โดย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ
3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ
4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ
5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมี นำงสำวพีรภำ เปี่ยมอุดมสุข ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ก�ำกับดูแลรำยงำนและงบกำรเงินให้มีควำมถูกต้องเช่ือถือได้ จัดให้มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงำน
อื่นตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประชมุร่วมกนัจ�ำนวน 5 ครัง้ โดยหำรอืร่วมกบัฝ่ำยบรหิำร ผูบ้รหิำร 
ระดบัสงู และผู้สอบบัญชีในวำระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องรำยงำนและงบกำรเงิน  
ระบบกำรควบคมุภำยใน รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำร 
เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อสรุปที่เป็นสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

1. สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและประจ�ำปี พร้อมทัง้แสดงควำมเหน็และข้อสงัเกต เพือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยงำน
ทำงกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนถูกต้องตำมที่ควร โดยจัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญช ี
ที่รับรองทั่วไปและมีกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยงำนทำงกำรเงินที่เพียงพอ

2. สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในและรำยงำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน  
โดยเชิญผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและฝ่ำยจัดกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำช้ีแจงเพื่อให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของระบบกำรควบคุมภำยใน

3. สอบทำนและพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ว่ำเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึเหน็ว่ำกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวมคีวำมสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อทำงบริษัทฯ

4. พิจำรณำเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำและอนุมัติ

5. พิจำรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ประเมิน 
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ

6. พิจำรณำสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมระบบงำนที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมำยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 
 (นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร) 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน
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คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรก�ำกับดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำปีบัญชี 2561 ของบริษัท ลีซ อิท  
จ�ำกัด (มหำชน) ที่จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) มีข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน 
ในสำระส�ำคัญ โปร่งใส อย่ำงเพยีงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบรษิทั ป้องกนักำรทจุรติและกำรด�ำเนนิกำร 
ที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจน 
มีกำรพจิำรณำถงึควำมสมเหตสุมผล และควำมรอบคอบในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ รวมถงึข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงนิ 
ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปีบัญชี 2561 ของบริษัท

ดงันัน้ เพือ่ให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีเกดิควำมเชือ่มัน่ต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทั จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอสิระผูซ้ึง่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ท�ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรด�ำเนินงำนอย่ำงถูกต้องเพียงพอ 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมโปร่งใส  
ถกูต้อง และครบถ้วน รวมทัง้ให้มีควำมเพยีงพอของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน 
และกำรก�ำกับดูแลของบริษัท ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีควำมครบถ้วนเพียงพอและเหมำะสม 
ของกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนด 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้สอบทำนร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรและผูส้อบบญัช ีได้แสดงฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด 
ถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ สมเหตสุมผล ถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีร่บัรองโดยทัว่ไป มกีำรใช้นโยบำยบญัชี
ที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย  
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   
 (นำงดวงพร สุจริตำนุวัต) (นำยสมพล เอกธีรจิตต์)
 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน	ประจ�าปี	2561

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 
ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส                   
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ลีซ อิท 
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีที่ก  ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมที่ระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพจิำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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14  รายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 
ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส                   
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ลีซ อิท 
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีที่ก  ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมที่ระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพจิำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนตำมควำมรับผดิชอบที่ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบที่เก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพือ่ตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 
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การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรรับรู้รำยไดด้อกเบี้ยตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 โดยในปี 2561 
กลุ่มบริษทัมีรำยไดด้อกเบี้ยจำกกำรใหสิ้นเช่ือรวมจ ำนวน 257 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 58 ของรำยไดร้วม) ซ่ึงถือ
เป็นรำยไดห้ลกัของกิจกำร โดยรำยไดด้งักล่ำวเกิดจำกกำรใหสิ้นเช่ือกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำย และมีกำรให้
สินเช่ือหลำกหลำยประเภท ซ่ึงสญัญำแต่ละประเภทมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดท้ี่แตกต่ำงกนั ท ำใหก้ลุ่มบริษทัมี
วธีิกำรรับรู้รำยไดท้ี่แตกต่ำงกนัในแต่ละประเภทสญัญำ นอกจำกน้ี กำรรับรู้รำยไดด้อกเบี้ยอำศยักำรประมวลผล
โดยระบบสำรสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจกบักำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดด้อกเบี้ยวำ่ไดรั้บรู้
ดว้ยมูลค่ำที่ถูกตอ้งตำมที่ควรจะเป็นและในระยะเวลำที่เหมำะสม 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบ              
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัที่เก่ียวขอ้งกบักำรปล่อยสินเช่ือ กำรรับช ำระเงิน กำรค ำนวณกำรรับรู้รำยได้
ดอกเบี้ย โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุม 
ที่กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งสญัญำเงินใหสิ้นเช่ือแต่ละประเภทเพือ่ตรวจสอบกำรบนัทึก
รำยกำรเงินใหสิ้นเช่ือ กำรรับช ำระเงินและกำรรับรู้รำยไดด้อกเบี้ยวำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นสญัญำ               
และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูล
บญัชีรำยไดด้อกเบี้ยที่รับรู้ตลอดระยะเวลำบญัชี และกำรหยดุรับรู้รำยไดด้อกเบี้ย และสุ่มตรวจสอบกำรบนัทึก
บญัชีที่เก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยไดด้อกเบี้ยซ่ึงถูกบนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลที่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง           
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้             
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ที่เก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพจิำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น               
มีควำมขดัแยง้ที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ที่ไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวที่ตอ้งรำยงำน 

88		•	รายงานประจ�าปี	2561
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่รับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ริหำรพจิำรณำวำ่จ ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏบิติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่ง              
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงที่อำจมีกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน           
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง 
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก               
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงที่เกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร               
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งทีผู่บ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนทีมี่สำระส ำคญัที่เก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมที่ควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่
ขำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร               
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งทีผู่บ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนทีมี่สำระส ำคญัที่เก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมที่ควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่
ขำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยที่ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ที่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภำพนัธ ์2562 
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15  ตาราง 
แสดงงบการเงิน

บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2561 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 106,167,752    74,211,030      63,557,720      
เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                      -                      59,994,151      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 8,059,007        12,996,784      14,673,579      
ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้มื - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 833,745,175    833,745,175    782,976,808    

ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 991,729,793    991,729,793    840,490,556    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 87,128,670      87,128,670      106,664,312    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 104,170,595    104,170,595    52,195,431      

ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,141,125        2,141,125        2,141,125        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,232,653        8,641,218        11,392,637      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,142,374,770 2,114,764,390 1,934,086,319 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 15 101,143,725    101,143,725    41,261,225      
ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้มื - สุทธิส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 226,199,698    226,199,698    220,960,402    

ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 40,916,931      40,916,931      -                      

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 35,482,429      35,482,429      83,976,943      

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 63,899,359      63,899,359      31,525,600      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                      4,999,970        -                      
อุปกรณ์ 17 13,006,077      12,882,828      9,339,437        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 8,285,666        8,285,666        4,080,126        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 31,786,353      31,750,717      21,045,294      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    520,720,238    525,561,323    412,189,027    
รวมสินทรัพย์ 2,663,095,008 2,640,325,713 2,346,275,346 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย   
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2561 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 420,846,870    420,767,620    382,595,585    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 1,096,834        1,590,428        529,426           
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   22 12,665,000      12,665,000      22,201,000      
หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 149,941,336    149,941,336    149,952,338    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 24 60,933,631      60,933,631      51,039,767      

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 25 83,037             83,037             565,630           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,496,712      19,965,483      23,097,812      
เงินรับรอคืนใหลู้กหน้ี 77,367,881      77,285,302      65,466,189      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 76,362,778      74,821,174      70,544,552      
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 822,794,079    818,053,011    765,992,299    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 22 -                      -                      12,665,000      

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 695,565,776    695,565,776    529,217,543    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 24 38,684,446      38,684,446      13,946,483      

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 25 -                      -                      99,311             

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 26 6,302,047        6,123,866        5,598,803        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 740,552,269    740,374,088    561,527,140    
รวมหนีสิ้น 1,563,346,348 1,558,427,099 1,327,519,439 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	ตารางแสดงงบ
การเงิน

บริษทั ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2561 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 27 300,000,000    300,000,000    300,000,000    

ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
หุ้นสามญั 220,718,906 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
(2560: หุ้นสามญั 220,076,056 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 27 220,718,906    220,718,906    220,076,056    

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 76,473,391      76,473,391      71,330,591      
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 28 396,403,130    396,403,130    399,617,380    
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 29 30,000,000      30,000,000      24,121,139      
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 376,153,096    358,303,187    303,610,741    

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,099,748,523 1,081,898,614 1,018,755,907 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 137                  -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,099,748,660 1,081,898,614 1,018,755,907 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,663,095,008 2,640,325,713 2,346,275,346 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

   

กรรมการ
   

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2561 2561 2560
ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายไดด้อกเบ้ีย 30 257,232,654        257,232,654        265,574,242        
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 31 156,468,634        125,156,405        139,793,622        
รายไดอ่ื้น 32 31,398,032          31,365,995          13,596,944          
รวมรำยได้ 445,099,320        413,755,054        418,964,808        
ค่ำใช้จ่ำย 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ 29,244,913          21,906,298          38,481,071          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 84,177,324          82,177,148          78,592,233          
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 14 70,504,047          70,504,047          58,469,138          
รวมค่ำใช้จ่ำย 183,926,284        174,587,493        175,542,442        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 261,173,036        239,167,561        243,422,366        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (69,251,224)         (69,251,224)         (62,093,764)         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 191,921,812        169,916,337        181,328,602        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (43,075,543)         (38,920,084)         (35,839,984)         
ก ำไรส ำหรับปี 148,846,269        130,996,253        145,488,618        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          -                          (718,429)              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          -                          143,686               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (ขำดทุน) -                          -                          (574,743)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 148,846,269        130,996,253        144,913,875        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 148,846,162        130,996,253        144,913,875        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 107                      

148,846,269        

ก ำไรต่อหุ้น 34
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.68 0.59 0.66

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.57 0.50 0.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 191,921,812        169,916,337        181,328,602        
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,694,069            4,690,666            3,050,883            
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 21,884,187          21,884,187          -                          
หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 48,619,858          48,619,858          58,469,138          
ขาดทุน(ก าไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุนชัว่คราว (5,849)                  (5,849)                  5,849                   
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (788,525)              (788,525)              -                          
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,803)                  (2,803)                  (2,118)                  
ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ (27,561,158)         (27,561,158)         (38,727,575)         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 703,244               673,658               520,634               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 69,251,224          69,251,224          62,093,764          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 308,716,059        286,677,595        266,739,177        
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,445,869            3,508,092            9,432,554            
   ลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มื (124,726,538)       (124,726,538)       (394,481,990)       
   ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (196,440,157)       (196,440,157)       (12,824,904)         
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 85,215,312          85,215,312          57,338,234          
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (75,015,986)         (75,015,986)         34,031,114          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,870,571            4,462,006            (1,804,330)           
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 567,408               912,407               (1,901,301)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,878,563          14,254,380          36,906,028          
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 26,511,101          (1,152,889)           (6,565,418)           
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (61,413,275)         (61,413,275)         (58,447,981)         
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (53,417,702)         (52,757,836)         (36,761,116)         
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (88,319,876)         (115,324,000)       (101,774,515)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 191,921,812        169,916,337        181,328,602        
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,694,069            4,690,666            3,050,883            
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 21,884,187          21,884,187          -                          
หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 48,619,858          48,619,858          58,469,138          
ขาดทุน(ก าไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุนชัว่คราว (5,849)                  (5,849)                  5,849                   
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (788,525)              (788,525)              -                          
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,803)                  (2,803)                  (2,118)                  
ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ (27,561,158)         (27,561,158)         (38,727,575)         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 703,244               673,658               520,634               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 69,251,224          69,251,224          62,093,764          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 308,716,059        286,677,595        266,739,177        
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,445,869            3,508,092            9,432,554            
   ลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มื (124,726,538)       (124,726,538)       (394,481,990)       
   ลูกหน้ีจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (196,440,157)       (196,440,157)       (12,824,904)         
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 85,215,312          85,215,312          57,338,234          
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (75,015,986)         (75,015,986)         34,031,114          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,870,571            4,462,006            (1,804,330)           
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 567,408               912,407               (1,901,301)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,878,563          14,254,380          36,906,028          
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 26,511,101          (1,152,889)           (6,565,418)           
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (61,413,275)         (61,413,275)         (58,447,981)         
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (53,417,702)         (52,757,836)         (36,761,116)         
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (88,319,876)         (115,324,000)       (101,774,515)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 

บริษัท ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561  

1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

โดยมีบริษทั เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปของกำรเช่ำซ้ือ กำรเช่ำกำรเงิน กำรให้สินเช่ือ
โดยกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร และกำรให้กู ้ยืมเงิน ที่อยู่ตำมที่จด
ทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขที่ 900/17 ชั้น 21 อำคำรไอที โปรเฟสชัน่แนล ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขต
ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก  ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ลงวนัที่ 11 ตุลำคม 
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั  ลีซ อิท  จ ำกดั  (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่ำ  “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ  “บริษทัยอ่ย”) ตำมรำยละเอียด  โดย        
ในระหว่ำงปีปัจจุบนับริษทัฯไดม้ีกำรจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 16 จึง
ถือว่ำเป็นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมขึ้นเป็นคร้ังแรก ซ่ึงเป็นกำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
ยอ่ยตั้งแต่วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ในงบกำรเงินรวมน้ี  

 

 

 

 

 

บริษัท ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

2561 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนเพ่ือคา้ (950,000,000)       (950,000,000)       (60,000,000)         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 1,010,788,525     1,010,788,525     -                          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (59,882,500)         (59,882,500)         (11,321,687)         
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,570,037)         (12,443,385)         (2,677,318)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 6,591                   6,591                   7,735                   
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (4,999,970)           -                          
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (11,657,421)         (16,530,739)         (73,991,270)         
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 38,251,285          38,172,035          (461,242,877)       
เงินสดรับจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ -                          -                          400,000,000        
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว -                          -                          6,530,000            
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (22,201,000)         (22,201,000)         (23,824,546)         
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 312,330,060        312,330,060        378,458,080        
เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กู้ (150,000,000)       (150,000,000)       (200,000,000)       
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (605,760)              (605,760)              (605,760)              
เงินสดรับจากสัญญาเช่าซ้ือ 94,977,010          94,977,010          108,383,029        
เงินสดจ่ายช าระคืนสัญญาเช่าซ้ือ (62,310,750)         (62,310,750)         (45,174,436)         
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 2,571,400            2,571,400            306,096               
เงินสดรับค่าหุน้สามญัจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 30                        -                          -                          
เงินปันผลจ่าย (70,424,946)         (70,424,946)         (2,227,523)           
กระแสเงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 142,587,329        142,508,049        160,602,063        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 42,610,032          10,653,310          (15,163,722)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 63,557,720          63,557,720          78,721,442          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 106,167,752        74,211,030          63,557,720          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
   โอนส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานใหบ้ริษทัยอ่ย -                          (148,595)              -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16  หมายเหตุ 
ประกอบงบการเงิน

 

1 

บริษัท ลีซ อิท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561  

1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

โดยมีบริษทั เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปของกำรเช่ำซ้ือ กำรเช่ำกำรเงิน กำรให้สินเช่ือ
โดยกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร และกำรให้กู ้ยืมเงิน ที่อยู่ตำมที่จด
ทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขที่ 900/17 ชั้น 21 อำคำรไอที โปรเฟสชัน่แนล ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขต
ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก  ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ลงวนัที่ 11 ตุลำคม 
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั  ลีซ อิท  จ ำกดั  (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่ำ  “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ  “บริษทัยอ่ย”) ตำมรำยละเอียด  โดย        
ในระหว่ำงปีปัจจุบนับริษทัฯไดม้ีกำรจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 16 จึง
ถือว่ำเป็นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมขึ้นเป็นคร้ังแรก ซ่ึงเป็นกำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
ยอ่ยตั้งแต่วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ในงบกำรเงินรวมน้ี  
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั ลิท เซอร์วิส 
แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 

ให้บริกำรขอ้มูลและกำรวิเครำะห์ขอ้มูล
สินเช่ือตลอดจนบริหำรโครงกำรสินเช่ือ 

ไทย 100 - 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดร้ับ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัที่บริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัที่บริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลำบญัชีและใชน้โยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัที่มีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ  ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 
สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำง
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดังกล่ำวส่วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ที่เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกับ

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสญัญำที่ท  ำกบัลูกคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สญัญำ
ที่อยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับ
กำรรับรู้รำยไดท้ี่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ท  ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินที่สะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนที่กิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรที่ไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและพจิำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพจิำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 
สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำง
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดังกล่ำวส่วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ที่เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกับ

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสญัญำที่ท  ำกบัลูกคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สญัญำ
ที่อยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับ
กำรรับรู้รำยไดท้ี่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ท  ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินที่สะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนที่กิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรที่ไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและพจิำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพจิำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 
ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพจิำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเก่ียวกับกำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียง  รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท ำให้
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี
ที่เร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รำยไดด้อกเบี้ยจำกสัญญำเงินใหกู้ย้มืและจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
 บริษทัฯรับรู้รำยไดด้อกเบี้ยจำกสญัญำเงินให้กูย้มืและจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องตำมเกณฑค์งคำ้งตำม

วธีิอตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเวน้ในกรณีที่ลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่เกำ้สิบวนั
จะรับรู้เม่ือไดรั้บช ำระ 
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ข) รำยไดด้อกเบี้ยจำกสญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำซ้ือ 
 บริษทัฯรับรู้รำยไดด้อกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือตำมเกณฑค์งคำ้งตำมวธีิอตัรำดอกเบี้ยที่

แทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเวน้ในกรณีที่ลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่เกำ้สิบวนัจะรับรู้เม่ือไดรั้บช ำระ 
ค) รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 
 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
ก) ดอกเบี้ยจ่ำย 
 ดอกเบี้ยจ่ำยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง  
ข) ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 
 ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเม่ือเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรใหสิ้นเช่ือ เช่น ค่ำนำยหน้ำ จะปันส่วนทยอยรับรู้ตำมวิธี

อตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้ริง  
4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัที่ไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร 
เบิกใช ้

4.4 ลูกหนี้ 
 ลูกหน้ีประกอบดว้ย ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี

ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะไดรั้บ 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้(รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้) แสดงเป็นรำยกำร
หกัจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงรอตดับญัชีจะแสดง
เป็นรำยกำรหกัจำกรำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ 

4.5 ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร

เก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยืม 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องในอตัรำร้อยละของยอดลูกหน้ีที่คำ้งช ำระ โดยค ำนึงถึงจ ำนวนเดือนคง
คำ้งของลูกหน้ีเป็นเกณฑ์ ประกอบกับประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของ
ลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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ข) รำยไดด้อกเบี้ยจำกสญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำซ้ือ 
 บริษทัฯรับรู้รำยไดด้อกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซ้ือตำมเกณฑค์งคำ้งตำมวธีิอตัรำดอกเบี้ยที่

แทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเวน้ในกรณีที่ลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่เกำ้สิบวนัจะรับรู้เม่ือไดรั้บช ำระ 
ค) รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 
 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
ก) ดอกเบี้ยจ่ำย 
 ดอกเบี้ยจ่ำยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง  
ข) ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 
 ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเม่ือเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรใหสิ้นเช่ือ เช่น ค่ำนำยหน้ำ จะปันส่วนทยอยรับรู้ตำมวิธี

อตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้ริง  
4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัที่ไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร 
เบิกใช ้

4.4 ลูกหนี้ 
 ลูกหน้ีประกอบดว้ย ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินให้กูย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี

ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะไดรั้บ 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซ้ือที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้(รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้) แสดงเป็นรำยกำร
หกัจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงรอตดับญัชีจะแสดง
เป็นรำยกำรหกัจำกรำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ 

4.5 ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร

เก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยืม 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องในอตัรำร้อยละของยอดลูกหน้ีที่คำ้งช ำระ โดยค ำนึงถึงจ ำนวนเดือนคง
คำ้งของลูกหน้ีเป็นเกณฑ์ ประกอบกับประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของ
ลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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 บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและเช่ำกำรเงินในอัตรำร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีที่คำ้งช ำระสุทธิจำกรำยไดท้ี่ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้โดยค ำนึงถึงจ ำนวนเดือนคงคำ้งของลูกหน้ีเป็น
เกณฑ ์ประกอบกบัประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดพ้จิำรณำกนัส ำรองเพิม่เติมโดยค ำนึงถึงผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นเพิม่เติมดว้ย 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

4.6 ทรัพย์สินรอกำรขำย 
 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นสินทรัพยท์ี่ยดึมำจำกลูกหน้ี ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำที่คำดวำ่จะไดรั้บ
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 อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 
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 ไม่มีกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพย์
นั้นออกจำกบญัชี 
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)  

บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอด
อำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น ดงัน้ี 

             อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  คอมพวิเตอร์ซอฟทแ์วร์ 10 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต  ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.11 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ

เกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน  
โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินที่พนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.12 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนที่คำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของ

รัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท์ ี่ก  ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใชห้ักภำษีในจ ำนวนเท่ำที่
มีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผล
แตกต่ำงชัว่ครำวที่ใชห้กัภำษี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำ          
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพยีงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษ ีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีที่เกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรที่ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.13 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ  ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
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4.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สญัญำเช่ำที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสญัญำ

เช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ี่เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำ
หักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ ยจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ  

 สัญญำเช่ำที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.15 ประมำณกำรหนี้สิน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพือ่ปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่ง
น่ำเช่ือถือ  

4.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำที่จะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัที่วดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่
มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มูลที่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่จะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกที่สุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมที่ใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลที่น ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดที่มีสภำพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนที่สำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว ้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีแต่ละประเภท ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว ่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินใน
อดีต อำยขุองหน้ีที่คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใชห้ักภำษี
เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้ นตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ

ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑท์ี่ตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรที่
เก่ียวขอ้งกันเหล่ำนั้น ซ่ึงนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรคำ้ระหว่ำงกัน และรำยช่ือกิจกำรที่
เก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  

1. ค่ำซ้ือสินคำ้และบริกำรและค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืนเรียกเก็บตำมรำคำที่ตกลงกนั 

2. ซ้ือและขำยสินทรัพยถ์ำวรเป็นไปตำมรำคำตลำด 
ช่ือกิจกำร ควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ลีท เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไอที ซิต้ี จ ำกดั มีกรรมกำรและผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั เอส พี ว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรและผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ดำตำ้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ  ำกดั มีกรรมกำรและผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั เออำร์ไอพี จ  ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั (ในฐำนะคู่สมรส) 
บริษทั ทชั ปรินทต้ิ์ง รีพบัลิค จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั (ในฐำนะคู่สมรส) 

 รำยกำรธุรกิจที่ส ำคญัในระหวำ่งปีระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
รำยกำรธุรกิจกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  
 (บริษทั เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน))     
ค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืน ๆ 663 488 684 
เงินปันผลจ่ำย 25,370 25,370 7,298 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืน ๆ 2,444 2,444 4,476 
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,539 11,458 138 
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 รำยกำรธุรกิจที่ส ำคญัในระหวำ่งปีระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
รำยกำรธุรกิจกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  
 (บริษทั เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน))     
ค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืน ๆ 663 488 684 
เงินปันผลจ่ำย 25,370 25,370 7,298 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืน ๆ 2,444 2,444 4,476 
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,539 11,458 138 
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 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)    
บริษทัยอ่ย - 4,968 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 4,968 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21)    
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 269 269 90 
บริษทัยอ่ย - 493 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  828 828 439 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  1,097 1,590 529 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนที่ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,128 23,517 22,295 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน      1,175 1,104 1,076 
รวม 26,303 24,621 23,371 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
เงินสด 20 20 20 
เงินฝำกธนำคำร 106,148 74,191 63,538 
รวม 106,168 74,211 63,558 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 - 0.4 ต่อปี (2560:       
ร้อยละ 0.1 - 0.4 ต่อปี) 
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8.      เงินลงทุนช่ัวครำว 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
 รำคำทุน/รำคำทุน

ตดัหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
รำคำทุน/รำคำทุน

ตดัหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ     
หน่วยลงทุน - - 60,000 59,994 
หัก: กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของ
หลกัทรัพย ์ -  (6)  

รวมหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ - สุทธิ -  59,994  

9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ    
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,622 4,622 9,304 
คำ้งช ำระ    
 ไม่เกิน 1 เดือน  - - 3,064 
 1 - 3 เดือน 945 945 1,145 
   3 - 6 เดือน - - 1,855 
 มำกกว่ำ 12 เดือน 315 315 315 
รวม 5,882 5,882 15,683 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (338) (338) (2,170) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5,544 5,544 13,513 
ลูกหน้ีอ่ืน    
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,968 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,515 2,485 1,160 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  2,515 7,453 1,160 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8,059 12,997 14,673 
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10. ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561 

 

ลูกหน้ีตำมสัญญำ
เงินให้กูย้มื - ส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำ
เงินให้กูย้มื -             

ส่วนท่ีถึงก ำหนด     
ช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื 920,873 226,200 1,147,073 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (87,128) - (87,128) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื - สุทธิ 833,745 226,200 1,059,945 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้
กูย้มื - ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้                 
กูย้มื - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ                 

เกินกว่ำหน่ึงปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื 920,873 823,271 226,200 220,960 1,147,073 1,044,231 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (87,128) (40,294) - - (87,128) (40,294) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื                  

- สุทธิ 833,745 782,977 226,200 220,960 1,059,945 1,003,937 
(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท้ี่หยุดรับรู้รายได้ 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มืสำมำรถจ ำแนกอำยตุำมระยะเวลำคงคำ้ง
นบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระไดด้งัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ    
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 891,244 891,244 873,438 
คำ้งช ำระ    
ไม่เกิน 1 เดือน 71,482 71,482 99,443 

 1 - 3 เดือน 39,311 39,311 31,056 
 3 - 6 เดือน 22,102 22,102 33,721 
 6 - 12 เดือน 97,235 97,235 6,573 
 มำกกว่ำ 12 เดือน 25,699 25,699 - 
รวม  1,147,073 1,147,073 1,044,231 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (87,128) (87,128) (40,294) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื - สุทธิ 1,059,945 1,059,945 1,003,937 
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ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช ำระหน้ีตำมสัญญำ
ระหวำ่งลูกหน้ีกบัคู่สญัญำใหก้บับริษทัฯ เพือ่เป็นหลกัประกนัเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเตม็จ ำนวน 

11. ลูกหนี้จำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561 

 

ลูกหน้ีจำกกำร       
รับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง -         
ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 1,047,852 40,917 1,088,769 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (56,122) - (56,122) 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 991,730 40,917 1,032,647 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 1,047,852 892,328 40,917 - 1,088,769 892,328 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (56,122) (51,837) - - (56,122) (51,837) 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

- สุทธิ 991,730 840,491 40,917 - 1,032,647 840,491 

(1) ลูกหนีจ้ากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้องส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท้ี่หยุดรับรู้รายได้ 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

114		•	รายงานประจ�าปี	2561
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ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช ำระหน้ีตำมสัญญำ
ระหวำ่งลูกหน้ีกบัคู่สญัญำใหก้บับริษทัฯ เพือ่เป็นหลกัประกนัเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเตม็จ ำนวน 

11. ลูกหนี้จำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561 

 

ลูกหน้ีจำกกำร       
รับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง -         
ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 1,047,852 40,917 1,088,769 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (56,122) - (56,122) 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 991,730 40,917 1,032,647 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 1,047,852 892,328 40,917 - 1,088,769 892,328 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (56,122) (51,837) - - (56,122) (51,837) 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

- สุทธิ 991,730 840,491 40,917 - 1,032,647 840,491 

(1) ลูกหนีจ้ากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้องส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท้ี่หยุดรับรู้รายได้ 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

114		•	รายงานประจ�าปี	2561 	 รายงานประจ�าปี	2561	•	115
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 บริษทัฯมีนโยบำยในกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องโดยบริษทัฯไดใ้หสิ้นเช่ือในอตัรำประมำณร้อยละ 70 - 95 ของ
มูลค่ำในใบแจง้หน้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องสำมำรถจ ำแนก
อำยตุำมระยะเวลำคงคำ้งนบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ    
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 891,907 891,907 700,028 
คำ้งช ำระ    
ไม่เกิน 1 เดือน 58,493 58,493 110,719 
1 - 3 เดือน 35,246 35,246 29,743 
3 - 6 เดือน 35,851 35,851 4,110 
6 - 12 เดือน 40,820 40,820 14,303 
มำกกว่ำ 12 เดือน 26,452 26,452 33,425 

รวม 1,088,769 1,088,769 892,328 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (56,122) (56,122) (51,837) 

ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 1,032,647 1,032,647 840,491 

12. ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉล่ียประมำณ           

3 ปี และมีก ำหนดจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอำยสุัญญำ ซ่ึงลูกหน้ีตำม
สญัญำเช่ำกำรเงินแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดช ำระตำมสญัญำไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2561  

 

ลูกหน้ีตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน - ส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน - ส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระ
เกินกว่ำหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 95,234 38,307 133,541 
หัก: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (7,824) (2,825) (10,649) 
รวม 87,410 35,482 122,892 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (281) - (281) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 87,129 35,482 122,611 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 95,234 122,082 38,307 91,999 133,541 214,081 
หัก: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (7,824) (15,263) (2,825) (8,022) (10,649) (23,285) 
รวม 87,410 106,819 35,482 83,977 122,892 190,796 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (281) (155) - - (281) (155) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 87,129 106,664 35,482 83,977 122,611 190,641 

(1)  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท้ี่หยุดรับรู้รายได้ 
(2)  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจ ำแนกอำยตุำมระยะเวลำคงคำ้งนับ
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระใหถื้อว่ำยอด
หน้ีทั้งสญัญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ    
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 119,216 119,216 180,041 
คำ้งช ำระ    
ไม่เกิน 1 เดือน 894 894 5,981 
1 - 3 เดือน 1,582 1,582 4,774 
3 - 6 เดือน 1,200 1,200 - 

รวม 122,892 122,892 190,796 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (281) (281) (155) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 122,611 122,611 190,641 

บริษทัฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนหน่ึงเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม       
ระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำวที่ได้รับจำกสถำบนักำรเงินตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
ขอ้ 20 และ 22 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินซ่ึงใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม                  
ระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำวมีจ ำนวน 7 ลำ้นบำท และ 48 ลำ้นบำท (2560: 22 ลำ้นบำท และ 70 ลำ้นบำท) 
ตำมล ำดบั  
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 95,234 122,082 38,307 91,999 133,541 214,081 
หัก: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (7,824) (15,263) (2,825) (8,022) (10,649) (23,285) 
รวม 87,410 106,819 35,482 83,977 122,892 190,796 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (281) (155) - - (281) (155) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 87,129 106,664 35,482 83,977 122,611 190,641 

(1)  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท้ี่หยุดรับรู้รายได้ 
(2)  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจ ำแนกอำยตุำมระยะเวลำคงคำ้งนับ
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระใหถื้อว่ำยอด
หน้ีทั้งสญัญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ    
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 119,216 119,216 180,041 
คำ้งช ำระ    
ไม่เกิน 1 เดือน 894 894 5,981 
1 - 3 เดือน 1,582 1,582 4,774 
3 - 6 เดือน 1,200 1,200 - 

รวม 122,892 122,892 190,796 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (281) (281) (155) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 122,611 122,611 190,641 

บริษทัฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนหน่ึงเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม       
ระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำวที่ได้รับจำกสถำบนักำรเงินตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
ขอ้ 20 และ 22 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินซ่ึงใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม                  
ระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำวมีจ ำนวน 7 ลำ้นบำท และ 48 ลำ้นบำท (2560: 22 ลำ้นบำท และ 70 ลำ้นบำท) 
ตำมล ำดบั  
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13. ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ปี 

และมีก ำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอำยสุัญญำ ซ่ึงลูกหน้ีตำม
สญัญำเช่ำซ้ือแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดช ำระตำมสญัญำไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2561 

 

ลูกหน้ีตำมสัญญำ
เช่ำซ้ือ - ส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำ
เช่ำซ้ือ - ส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระเกิน

กว่ำหน่ึงปี รวม 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 133,298 68,070 201,368 
หัก: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (14,082) (4,171) (18,253) 
รวม 119,216 63,899 183,115 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (15,045) - (15,045) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 104,171 63,899 168,070 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี(1) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกิน

กว่ำหน่ึงปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 133,298 73,694 68,070 33,593 201,368 107,287 
หัก: รำยไดท้ำงกำรเงินรอรับรู้ (14,082) (7,371) (4,171) (2,067) (18,253) (9,438) 
รวม 119,216 66,323 63,899 31,526 183,115 97,849 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2) (15,045) (14,128) - - (15,045) (14,128) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 104,171 52,195 63,899 31,526 168,070 83,721 

(1)  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท้ี่หยุดรับรู้รายได้ 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีท้ั้งจ านวนแสดงหักจากลูกหนีส่้วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือสำมำรถจ ำแนกอำยตุำมระยะเวลำคงคำ้งนับ
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พจิำรณำเป็นรำยสญัญำ หำกสญัญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระใหถื้อวำ่ยอด
หน้ีทั้งสญัญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ    
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 159,843 159,843 67,181 
คำ้งช ำระ    

ไม่เกิน 1 เดือน 6,834 6,834 13,407 
1 - 3 เดือน 1,435 1,435 2,978 
3 - 6 เดือน 3 3 - 
6 - 12 เดือน 104 104 12,841 
มำกกว่ำ 12 เดือน 14,896 14,896 1,442 

รวม 183,115 183,115 97,849 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,045) (15,045) (14,128) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 168,070 168,070 83,721 

14. ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 กำรเปล่ียนแปลงค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ี

จำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและดอกเบี้ยคำ้งรับ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 

ยอดตน้ปี 110,294 110,294 51,825 
บวก: หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหว่ำงปี 70,504 70,504 58,469 
หัก: หน้ีสูญตดับญัชี (21,884) (21,884) - 
ยอดปลำยปี 158,914 158,914 110,294 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกตดัหน้ีสูญและกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่เก่ียวขอ้งกับ
ลูกหน้ีรำยหน่ึงออกเป็นจ ำนวนเงิน 21.9 ลำ้นบำท (2560: ไม่มี) 

15. เงินฝำกธนำคำรที่มภีำระค ำ้ประกัน  
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีเงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้จ  ำกดัในกำรเบิกใชเ้ป็นจ ำนวนรวม 101 ลำ้นบำท 

(2560: 41 ลำ้นบำท) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 1 ลำ้นบำท เป็นเงินโอนสิทธิที่บริษทัฯไดรั้บ
จำกลูกหน้ีโดยมีขอ้ก ำหนดในกำรเบิกถอนกบัทำงธนำคำรที่ให้สินเช่ือกบับริษทัฯ และเงินฝำกธนำคำร
จ ำนวน 100 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปค ้ำประกนักำรออกหนังสือค ้ำประกนั ซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมลูกคำ้ของ
บริษทัฯ (2560: 1 ลำ้นบำท และ 40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

118		•	รายงานประจ�าปี	2561
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือสำมำรถจ ำแนกอำยตุำมระยะเวลำคงคำ้งนับ
จำกวนัครบก ำหนดช ำระ (พจิำรณำเป็นรำยสญัญำ หำกสญัญำใดมีหน้ีงวดใดงวดหน่ึงคำ้งช ำระใหถื้อวำ่ยอด
หน้ีทั้งสญัญำคำ้งช ำระดว้ย) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ    
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 159,843 159,843 67,181 
คำ้งช ำระ    

ไม่เกิน 1 เดือน 6,834 6,834 13,407 
1 - 3 เดือน 1,435 1,435 2,978 
3 - 6 เดือน 3 3 - 
6 - 12 เดือน 104 104 12,841 
มำกกว่ำ 12 เดือน 14,896 14,896 1,442 

รวม 183,115 183,115 97,849 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,045) (15,045) (14,128) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 168,070 168,070 83,721 

14. ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 กำรเปล่ียนแปลงค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ี

จำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและดอกเบี้ยคำ้งรับ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 

ยอดตน้ปี 110,294 110,294 51,825 
บวก: หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหว่ำงปี 70,504 70,504 58,469 
หัก: หน้ีสูญตดับญัชี (21,884) (21,884) - 
ยอดปลำยปี 158,914 158,914 110,294 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกตดัหน้ีสูญและกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่เก่ียวขอ้งกับ
ลูกหน้ีรำยหน่ึงออกเป็นจ ำนวนเงิน 21.9 ลำ้นบำท (2560: ไม่มี) 

15. เงินฝำกธนำคำรที่มภีำระค ำ้ประกัน  
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีเงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้จ  ำกดัในกำรเบิกใชเ้ป็นจ ำนวนรวม 101 ลำ้นบำท 

(2560: 41 ลำ้นบำท) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 1 ลำ้นบำท เป็นเงินโอนสิทธิที่บริษทัฯไดรั้บ
จำกลูกหน้ีโดยมีขอ้ก ำหนดในกำรเบิกถอนกบัทำงธนำคำรที่ให้สินเช่ือกบับริษทัฯ และเงินฝำกธนำคำร
จ ำนวน 100 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปค ้ำประกนักำรออกหนังสือค ้ำประกนั ซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมลูกคำ้ของ
บริษทัฯ (2560: 1 ลำ้นบำท และ 40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
ช่ือบริษทั ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

  ร้อยละ 2561 2560 
บริษทั ลิท เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 5,000 100 5,000 - 

 เม่ือวนัที่ 10 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 5/2561 ไดมี้มติให้บริษทัฯจดัตั้งบริษทัยอ่ย
โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยคือกำรให้บริกำรขอ้มูลและกำรวิเครำะห์ขอ้มูล
สินเช่ือตลอดจนบริหำรโครงกำรสินเช่ือ โดยบริษัทฯเข้ำถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 บริษัทย่อยได ้             
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัที่ 23 พฤษภำคม 2561 และบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้น
ดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัที่ 15 มิถุนำยน 2561 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยไม่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 

17.   อุปกรณ์  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรับปรุง
ส ำนักงำนเช่ำ เคร่ืองตกแต่ง คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

ทรัพยสิ์น
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
23 พฤษภำคม 2561 (วนัที่เร่ิม

จดัท ำงบกำรเงินรวม) 5,231 818 3,400 3,220 6,493 - 19,162 
ซ้ือเพิ่ม - - 6,973 19 - 519 7,511 
จ ำหน่ำย - - (31) - - - (31) 

31 ธันวำคม 2561 5,231 818 10,342 3,239 6,493 519 26,642 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
23 พฤษภำคม 2561 (วนัที่เร่ิม

จดัท ำงบกำรเงินรวม) 2,994 612 2,392 1,900 2,855 - 10,753 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด 1,223 66 1,050 247 326 - 2,912 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน         
ที่จ  ำหน่ำย - - (29) - - - (29) 

31 ธันวำคม 2561 4,217 678 3,413 2,147 3,181 - 13,636 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธันวำคม 2561 1,014 140 6,929 1,092 3,312 519 13,006 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2561 (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)    
บริษทัฯ   4,251 
บริษทัย่อย   4 
รวม   4,255 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
ส ำนักงำนเช่ำ เคร่ืองตกแต่ง คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

ทรัพยสิ์น
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2560 3,525 702 2,246 2,937 6,493 920 16,823 
ซ้ือเพิ่ม 786 16 965 240 - - 2,007 
โอนเขำ้ (โอนออก) 920 - - - - (920) - 
จ ำหน่ำย - - (44) - - - (44) 
31 ธันวำคม 2560 5,231 718 3,167 3,177 6,493 - 18,786 
ซ้ือเพิ่ม - 100 7,117 62 - 519 7,798 
จ ำหน่ำย - - (69) - - - (69) 

31 ธันวำคม 2561 5,231 818 10,215 3,239 6,493 519 26,515 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2560 1,564 438 1,681 1,092 1,883 - 6,658 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,011 121 481 565 649 - 2,827 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน  
ที่จ  ำหน่ำย - - (38) - - - (38) 

31 ธันวำคม 2560 2,575 559 2,124 1,657 2,532 - 9,447 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,642 119 1,351 490 649 - 4,251 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน  
ที่จ  ำหน่ำย - - (66) - - - (66) 

31 ธันวำคม 2561 4,217 678 3,409 2,147 3,181 - 13,632 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธันวำคม 2560 2,656 159 1,043 1,520 3,961 - 9,339 

31 ธันวำคม 2561 1,014 140 6,806 1,092 3,312 519 12,883 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   2,827 

2561 (รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     4,251 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินโดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1.6 ลำ้นบำท (2560: 1.9 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงส ำนักงำนเช่ำ เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส ำนักงำนจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือม
รำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 4.4 ลำ้นบำท (2560: 1.8 ลำ้นบำท) 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
ส ำนักงำนเช่ำ เคร่ืองตกแต่ง คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

ทรัพยสิ์น
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2560 3,525 702 2,246 2,937 6,493 920 16,823 
ซ้ือเพิ่ม 786 16 965 240 - - 2,007 
โอนเขำ้ (โอนออก) 920 - - - - (920) - 
จ ำหน่ำย - - (44) - - - (44) 
31 ธันวำคม 2560 5,231 718 3,167 3,177 6,493 - 18,786 
ซ้ือเพิ่ม - 100 7,117 62 - 519 7,798 
จ ำหน่ำย - - (69) - - - (69) 

31 ธันวำคม 2561 5,231 818 10,215 3,239 6,493 519 26,515 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2560 1,564 438 1,681 1,092 1,883 - 6,658 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,011 121 481 565 649 - 2,827 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน  
ที่จ  ำหน่ำย - - (38) - - - (38) 

31 ธันวำคม 2560 2,575 559 2,124 1,657 2,532 - 9,447 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,642 119 1,351 490 649 - 4,251 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน  
ที่จ  ำหน่ำย - - (66) - - - (66) 

31 ธันวำคม 2561 4,217 678 3,409 2,147 3,181 - 13,632 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธันวำคม 2560 2,656 159 1,043 1,520 3,961 - 9,339 

31 ธันวำคม 2561 1,014 140 6,806 1,092 3,312 519 12,883 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   2,827 

2561 (รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     4,251 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินโดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1.6 ลำ้นบำท (2560: 1.9 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงส ำนักงำนเช่ำ เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส ำนักงำนจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือม
รำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 4.4 ลำ้นบำท (2560: 1.8 ลำ้นบำท) 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                     
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
23 พฤษภำคม 2561 (วนัที่เร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 4,777 1,795 6,572 
ซ้ือเพิม่ - 3,311 3,311 
31 ธนัวำคม 2561 4,777 5,106 9,883 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
23 พฤษภำคม 2561 (วนัที่เร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 1,379 - 1,379 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด 218 - 218 
31 ธนัวำคม 2561 1,597 - 1,597 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
31 ธนัวำคม 2561 3,180 5,106 8,286 
    
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2561    
บริษทัฯ   439 
บริษทัยอ่ย   - 
รวม   439 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2560 2,107 2,460 4,567 
ซ้ือเพิม่ 916 1,795 2,711 
โอนเขำ้ (โอนออก) 420 (420) - 
จ ำหน่ำย - (2,040) (2,040) 
31 ธนัวำคม 2560 3,443 1,795 5,238 
ซ้ือเพิม่ 1,334 3,311 4,645 
31 ธนัวำคม 2561 4,777 5,106 9,883 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
1 มกรำคม 2560 934 - 934 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 224 - 224 
31 ธนัวำคม 2560 1,158 - 1,158 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 439 - 439 
31 ธนัวำคม 2561 1,597 - 1,597 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
31 ธนัวำคม 2560 2,285 1,795 4,080 

31 ธนัวำคม 2561 3,180 5,106 8,286 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 โปรแกรมคอมพวิเตอร์มีอำยกุำรตดัจ ำหน่ำยคงเหลือ 0 - 9.1 ปี (2560: 0 - 9.9 ปี) 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2560 2,107 2,460 4,567 
ซ้ือเพิม่ 916 1,795 2,711 
โอนเขำ้ (โอนออก) 420 (420) - 
จ ำหน่ำย - (2,040) (2,040) 
31 ธนัวำคม 2560 3,443 1,795 5,238 
ซ้ือเพิม่ 1,334 3,311 4,645 
31 ธนัวำคม 2561 4,777 5,106 9,883 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
1 มกรำคม 2560 934 - 934 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 224 - 224 
31 ธนัวำคม 2560 1,158 - 1,158 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 439 - 439 
31 ธนัวำคม 2561 1,597 - 1,597 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
31 ธนัวำคม 2560 2,285 1,795 4,080 

31 ธนัวำคม 2561 3,180 5,106 8,286 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 โปรแกรมคอมพวิเตอร์มีอำยกุำรตดัจ ำหน่ำยคงเหลือ 0 - 9.1 ปี (2560: 0 - 9.9 ปี) 
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19.  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
19.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี    
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 31,783 31,783 22,059 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,260 1,225 1,120 
ค่ำธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจำกกำรท ำสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 และสัญญำเช่ำซ้ือรอรับรู้ 27 27 49 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ส่วนปรับปรุงส ำนกังำนเช่ำ 161 161 - 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 3 3 - 

รวม 33,234 33,199 23,228 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี    
ค่ำนำยหนำ้รอตดัจ ำหน่ำย  (488) (488) (945) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดัจ ำหน่ำย (899) (899) (1,166) 

   ผลต่ำงรำยไดท่ี้รับรู้จำกสญัญำเช่ำกำรเงิน (61) (61) (72) 
รวม (1,448) (1,448) (2,183) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีสุทธิ 31,786 31,751 21,045 

19.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:    
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 53,817 49,625 46,072 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (10,741) (10,705) (10,232) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 43,076 38,920 35,840 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกกำรประมำณ

กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - - 144 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกับค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 191,922 169,916 181,329 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 38,384 33,983 36,266 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:    

ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ 4,377 4,377 - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งห้ำม 289 289 192 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหักไดเ้พ่ิมข้ึน (135) (135) (133) 
อ่ืน ๆ 161 406 (485) 

รวม 4,692 4,937 (426) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 43,076 38,920 35,840 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกกำรประมำณ

กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - - 144 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกับค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 191,922 169,916 181,329 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 38,384 33,983 36,266 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:    

ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ 4,377 4,377 - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งห้ำม 289 289 192 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหักไดเ้พ่ิมข้ึน (135) (135) (133) 
อ่ืน ๆ 161 406 (485) 

รวม 4,692 4,937 (426) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 43,076 38,920 35,840 
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20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย 
งบกำรเงิน

รวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)    
เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 647 568 2,433 
เงินกูย้มืระยะสั้น 5.10,  

MOR - 1.75,  
MLR - 0.25 

5.35 - 5.45,  
MOR - 1.75,  
MLR + 0.25,  
MLR - 0.50 

261,077 261,077 137,959 

ตัว๋แลกเงิน 4.30 - 4.70 3.95 - 4.80 160,000 160,000 245,000 
รวม   421,724 421,645 385,392 
หัก: ดอกเบ้ียรอตดับญัชีของ

ตัว๋แลกเงิน 
  

(877) (877) (2,796) 
รวม   420,847 420,768 382,596 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงจ ำนวน 3 ลำ้นบำท (2560: 43 ลำ้นบำท) 
ค ้ำประกนัโดยกำรโอนสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 12 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้มืระยะสั้นไดร้ะบุขอ้ก ำหนดบำงประกำรเพื่อใหบ้ริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำม เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตำมอตัรำที่ก  ำหนดในสัญญำ และกำรด ำรงอตัรำส่วนกำร
ถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ในบริษทัฯ  

21. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,097 1,590 529 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,097 1,590 529 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561 (วนัท่ีเร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 26,517 
หัก:  จ่ำยคืนเงินกูร้ะหว่ำงงวด (13,852) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 12,665 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  34,866 52,161 
บวก: เงินกูเ้พ่ิมระหว่ำงปี - 6,530 
หัก:  จ่ำยคืนเงินกูร้ะหว่ำงปี (22,201) (23,825) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลำยปี 12,665 34,866 

23. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับำท) 

ล ำดบั วนัท่ีออกหุ้นกู ้ เง่ือนไข 2561 2560 
     

1. 29 เมษำยน 2558 หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

- 150,000 

2. 1 มิถุนำยน 2559 หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

150,000 150,000 

3. 2 พฤษภำคม 2560 หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 5.75 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

85,000 85,000 

4. 22 สิงหำคม 2560 หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้อำย ุ2.5 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 6.00 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

300,000 300,000 

5. 1 กุมภำพนัธ์ 2561 หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  

 6.00 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

315,000 - 

รวม   850,000 685,000 
หัก: ค่ำใชจ่้ำยหุ้นกูร้อตดับญัชี (4,493) (5,830) 
หุ้นกู ้ 845,507 679,170 
หัก: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (149,941) (149,952) 
หุ้นกู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 695,566 529,218 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561 (วนัท่ีเร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 850,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 850,000 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 685,000 500,000 
บวก: ออกหุ้นกูเ้พ่ิมระหว่ำงปี 315,000 385,000 
หัก: จ่ำยคืนหุ้นกูร้ะหว่ำงปี (150,000) (200,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลำยปี 850,000 685,000 

หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับำงประกำรที่บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน กำรจ่ำยปันผลและ           
กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

24. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้มืจำกบริษทัแห่งหน่ึงในรูปของสัญญำเช่ำซ้ือโดยมีก ำหนดช ำระค่ำงวด
เป็นรำยเดือนเท่ำ ๆ  กันตลอดอำยุสัญญำ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 10 - 36 งวด และบริษทัฯมีภำระผูกพนัที่
จะตอ้งจ่ำยค่ำงวดตำมสญัญำ ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 102,696 102,696 66,542 
หัก: ดอกเบ้ียตำมสัญญำรอกำรตดัจ ำหน่ำย (3,078) (3,078) (1,556) 
รวม 99,618 99,618 64,986 
หัก: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (60,934) (60,934) (51,040) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 38,684 38,684 13,946 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561 (วนัท่ีเร่ิมจดัท ำงบกำรเงินรวม) 850,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 850,000 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 685,000 500,000 
บวก: ออกหุ้นกูเ้พ่ิมระหว่ำงปี 315,000 385,000 
หัก: จ่ำยคืนหุ้นกูร้ะหว่ำงปี (150,000) (200,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลำยปี 850,000 685,000 

หุ้นกูมี้ขอ้ปฏิบติับำงประกำรที่บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน กำรจ่ำยปันผลและ           
กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

24. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้มืจำกบริษทัแห่งหน่ึงในรูปของสัญญำเช่ำซ้ือโดยมีก ำหนดช ำระค่ำงวด
เป็นรำยเดือนเท่ำ ๆ  กันตลอดอำยุสัญญำ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 10 - 36 งวด และบริษทัฯมีภำระผูกพนัที่
จะตอ้งจ่ำยค่ำงวดตำมสญัญำ ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 102,696 102,696 66,542 
หัก: ดอกเบ้ียตำมสัญญำรอกำรตดัจ ำหน่ำย (3,078) (3,078) (1,556) 
รวม 99,618 99,618 64,986 
หัก: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (60,934) (60,934) (51,040) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 38,684 38,684 13,946 
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25. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 101 101 711 
หัก: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (18) (18) (46) 
รวม 83 83 665 
หัก: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (83) (83) (566) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี - - 99 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษทัลิสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำ 5 ปี 

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 101 - 101 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (18) - (18) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 83 - 83 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 609 102 711 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (43) (3) (46) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 566 99 665 
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26.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 5,599 5,599 4,360 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั   591 564 394 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 112 110 126 
โอนส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวให้บริษทัยอ่ย - (149) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - - 60 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  - - 195 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - - 464 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยปี 6,302 6,124 5,599 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนที่รับรู้ในรำยกำรค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนักงำนในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  591 564 394 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 112 110 126 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 703 674 520 

 บริษทัฯไม่มีภำระจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวใหแ้ก่พนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 13.4 ปี และ 13.4 ปี ตำมล ำดบั 
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26.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 5,599 5,599 4,360 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั   591 564 394 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 112 110 126 
โอนส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวให้บริษทัยอ่ย - (149) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - - 60 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  - - 195 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - - 464 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยปี 6,302 6,124 5,599 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนที่รับรู้ในรำยกำรค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนักงำนในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  591 564 394 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 112 110 126 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 703 674 520 

 บริษทัฯไม่มีภำระจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวใหแ้ก่พนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 13.4 ปี และ 13.4 ปี ตำมล ำดบั 
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สมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 

อตัรำคิดลด 2.7528 2.7528 2.752% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 5.5 5.5 5.5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 8.0 - 30.0 8.0 - 30.0 8.0 - 30.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

  
งบกำรเงินรวมและ                                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด   (0.3) 0.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน    0.4 (0.4) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 

(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม)   (0.3) 0.3 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด   (0.3) 0.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน    0.4 (0.3) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 

(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม)   (0.2) 0.2 

เม่ือวนัที่ 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิม่เติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็น
กำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 1.89 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 1.88 
ลำ้นบำท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำร
ในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของงวดที่กฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
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27. ทุนเรือนหุ้น 
27.1 เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

จ ำนวน 100 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 100 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) จำกเดิมจ ำนวน 200 ลำ้นบำท (หุ้นสำมัญ 
200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  ำนวน 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 300 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษัทฯได ้       
จดทะเบียนกำรเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 19 เมษำยน 2560 

27.2 กำรเพิ่มทุนจำกกำรออกหุ้นปันผล 
  เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยหุ้นปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำ 10 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นปันผลให้แก่  
ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัที่ 19 เมษำยน 2560 ท  ำให้ทุนเรียกช ำระของบริษทัฯเพิ่มขึ้นจำก 200,000,000 บำท เป็น 
219,999,532 บำท 

27.3 กำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
  บริษทัฯไดรั้บเงินจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สำมญั LITW1 ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 จ ำนวนใบส ำคญั    
ปี แสดงสิทธิ จ ำนวนหุ้นสำมญั รำคำใชสิ้ทธิ จ ำนวนเงิน 
 (หน่วย) (หุ้น) (บำทต่อหุ้น) (พนับำท) 

2560 153,048 76,524 4 306 
2561 1,285,700 642,850 4 2,571 

  ดงันั้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีทุนเรียกช ำระเพิ่มขึ้นจำก 220,076,056 บำท เป็น 220,718,906 
บำท (2560: จำก 219,999,532 บำท เป็น 220,076,056 บำท) และมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวนเงิน 
5,142,800 บำท (2560: 612,192 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ซ้ือหุน้สำมญั     
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27. ทุนเรือนหุ้น 
27.1 เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

จ ำนวน 100 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 100 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) จำกเดิมจ ำนวน 200 ลำ้นบำท (หุ้นสำมัญ 
200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  ำนวน 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 300 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษัทฯได ้       
จดทะเบียนกำรเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 19 เมษำยน 2560 

27.2 กำรเพิ่มทุนจำกกำรออกหุ้นปันผล 
  เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยหุ้นปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำ 10 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นปันผลให้แก่  
ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัที่ 19 เมษำยน 2560 ท  ำให้ทุนเรียกช ำระของบริษทัฯเพิ่มขึ้นจำก 200,000,000 บำท เป็น 
219,999,532 บำท 

27.3 กำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
  บริษทัฯไดรั้บเงินจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สำมญั LITW1 ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 จ ำนวนใบส ำคญั    
ปี แสดงสิทธิ จ ำนวนหุ้นสำมญั รำคำใชสิ้ทธิ จ ำนวนเงิน 
 (หน่วย) (หุ้น) (บำทต่อหุ้น) (พนับำท) 

2560 153,048 76,524 4 306 
2561 1,285,700 642,850 4 2,571 

  ดงันั้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีทุนเรียกช ำระเพิ่มขึ้นจำก 220,076,056 บำท เป็น 220,718,906 
บำท (2560: จำก 219,999,532 บำท เป็น 220,076,056 บำท) และมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวนเงิน 
5,142,800 บำท (2560: 612,192 บำท) จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ซ้ือหุน้สำมญั     
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27.4 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 
  ในระหวำ่งปีทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้และส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัของบริษทัฯมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

  ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำ 
  จ ำนวนหุ้น จ ำนวน จ ำนวนหุ้น จ ำนวน หุ้นสำมญั 
  (พนัหุ้น) (พนับำท) (พนัหุ้น) (พนับำท) (พนับำท) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 200,000 200,000 200,000 200,000 70,718 
เพ่ิมทุนจำกกำรออกหุ้นปันผล 20,000 20,000 20,000 20,000 - 
เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 80,000 80,000 - - - 

เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 76 76 612 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 300,000 300,000 220,076 220,076 71,330 
เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ - - 643 643 5,143 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 300,000 300,000 220,719 220,719 76,473 

28. ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
  เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 บริษทัฯได้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ            

คร้ังที่ 1 (LIT-W1) จ ำนวน 160,000,000 หน่วย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ชนิด   ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  2.50 บำท 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  5 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั  4.00 บำทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข  

กำรปรับสิทธิ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 1 หุ้น เวน้แต่จะมี

กำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
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เงื่อนไขและระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  1)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิไดทุ้กวนัที่ 25 ของ
เดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม โดยก ำหนดวนัใช้
สิทธิคร้ังแรกเป็นวนัที่ 25 กรกฎำคม 2560 โดยจะตอ้งแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ภำยในระยะเวลำ 
5 วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ังและ
สำมำรถใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยในวันที่  25 เมษำยน 2565 โดย
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทัฯ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
คร้ังสุดทำ้ย   

 2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัไม่    
ต  ่ำกว่ำ 100 หุ้น และตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้ น แต่ในกรณีที่          
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิในกำรซ้ือหุ้นต ่ำกว่ำ 100 หุ้น
สำมญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัในคร้ังเดียวทั้งจ  ำนวน 

 3) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิใน
วนัก ำหนดใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใชสิ้ทธิในวนั
ก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังต่อไปไดต้ลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ในระหวำ่งปี ไดมี้กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้จ ำนวน 1,285,700 หน่วย (2560: 153,048 หน่วย) 
ท  ำให้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ ำนวน 158,561,252 หน่วย 
(2560: 159,846,952 หน่วย) คิดเป็นจ ำนวนเงิน 396.40 ลำ้นบำท (2560: 399.62 ลำ้นบำท) 
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เงื่อนไขและระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  1)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิไดทุ้กวนัที่ 25 ของ
เดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม โดยก ำหนดวนัใช้
สิทธิคร้ังแรกเป็นวนัที่ 25 กรกฎำคม 2560 โดยจะตอ้งแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ภำยในระยะเวลำ 
5 วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ังและ
สำมำรถใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยในวันที่  25 เมษำยน 2565 โดย
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทัฯ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
คร้ังสุดทำ้ย   

 2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัไม่    
ต  ่ำกว่ำ 100 หุ้น และตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้ น แต่ในกรณีที่          
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิในกำรซ้ือหุ้นต ่ำกว่ำ 100 หุ้น
สำมญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัในคร้ังเดียวทั้งจ  ำนวน 

 3) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิใน
วนัก ำหนดใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใชสิ้ทธิในวนั
ก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังต่อไปไดต้ลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ในระหวำ่งปี ไดมี้กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้จ ำนวน 1,285,700 หน่วย (2560: 153,048 หน่วย) 
ท  ำให้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ ำนวน 158,561,252 หน่วย 
(2560: 159,846,952 หน่วย) คิดเป็นจ ำนวนเงิน 396.40 ลำ้นบำท (2560: 399.62 ลำ้นบำท) 
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29. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญตัิของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 ในปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงิน 5.9 ลำ้นบำท (2560: 7.3 ลำ้นบำท)  

30. รำยได้ดอกเบีย้ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
รำยไดด้อกเบ้ียจำก    
สัญญำเงินให้กูย้มื 134,089 134,089 117,575 
กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 95,583 95,583 109,272 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 17,310 17,310 25,165 
สัญญำเช่ำซ้ือ 10,251 10,251 13,562 

รวมรำยไดด้อกเบ้ีย 257,233 257,233 265,574 

31. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
รำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำรจำก    
สัญญำเงินให้กูย้มื 91,444 66,911 78,057 
กำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 40,387 33,607 44,534 
สัญญำเช่ำกำรเงิน  2,475 2,475 191 
สัญญำเช่ำซ้ือ 80 80 115 
กำรออกหนงัสือค ้ำประกนั 20,705 20,705 15,297 
กำรออกหนงัสือเลตเตอร์ออฟเครดิต 1,356 1,356 1,402 
อ่ืน ๆ 22 22 198 

รวมรำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำร 156,469 125,156 139,794 
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32. รำยได้อ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
    
รำยไดจ้ำกกำรขำย - - 9,333 
ตน้ทุนขำย - - (8,507) 
ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุน - - 826 
รำยไดด้อกเบ้ียจ่ำยช ำระล่ำชำ้ 26,685 26,685 9,657 
อ่ืน ๆ 4,713 4,681 3,114 
รวมรำยไดอ่ื้น 31,398 31,366 13,597 

 ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุนคือกำรใหบ้ริกำรจดัหำสินคำ้ใหลู้กคำ้ ซ่ึงแสดงดว้ยยอดสุทธิของรำยไดจ้ำก
กำรจดัหำสินคำ้และตน้ทุนของสินคำ้ โดยรวมไวใ้นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

33. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยที่ส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 70,861 62,241 75,377 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 70,504 70,504 58,469 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและค่ำบริกำรจ่ำย 5,028 4,853 4,327 
ค่ำเบ้ียประกนัภยั 361 361 2,215 
ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำยและบริกำรทำงกำรเงิน 3,856 3,551 3,536 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 11,646 11,646 11,888 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 5,211 5,210 3,172 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 4,694 4,690 3,051 
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32. รำยได้อ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
    
รำยไดจ้ำกกำรขำย - - 9,333 
ตน้ทุนขำย - - (8,507) 
ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุน - - 826 
รำยไดด้อกเบ้ียจ่ำยช ำระล่ำชำ้ 26,685 26,685 9,657 
อ่ืน ๆ 4,713 4,681 3,114 
รวมรำยไดอ่ื้น 31,398 31,366 13,597 

 ส่วนต่ำงของรำยไดแ้ละตน้ทุนคือกำรใหบ้ริกำรจดัหำสินคำ้ใหลู้กคำ้ ซ่ึงแสดงดว้ยยอดสุทธิของรำยไดจ้ำก
กำรจดัหำสินคำ้และตน้ทุนของสินคำ้ โดยรวมไวใ้นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

33. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยที่ส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 70,861 62,241 75,377 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 70,504 70,504 58,469 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและค่ำบริกำรจ่ำย 5,028 4,853 4,327 
ค่ำเบ้ียประกนัภยั 361 361 2,215 
ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำยและบริกำรทำงกำรเงิน 3,856 3,551 3,536 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 11,646 11,646 11,888 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 5,211 5,210 3,172 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 4,694 4,690 3,051 
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34. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัที่ออกอยูใ่นระหว่ำงปี และไดป้รับ
จ ำนวนหุ้นสำมญัตำมสัดส่วนที่เปล่ียนไปของจ ำนวนหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรออกหุ้นปันผลและจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นไดอ้นุมตัิจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นเงินสดใน
อตัรำหุ้นละ 0.0112 บำท และจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯจ ำนวน 20 ลำ้นหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใน
อตัรำส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซ่ึงไดจ่้ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนเมษำยน 2560 ดงันั้น ในกำรค ำนวณ
ก ำไรต่อหุ้นจึงไดป้รับปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัที่ใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ้นปันผล 
ไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวดที่เสนอรำยงำน 

 (หน่วย: พนัหุน้) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัที่ออก ณ วนัตน้ปี                 220,076 220,076 220,033 
ออกหุน้สำมญัเพิม่ระหวำ่งปี  425 425 - 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัที่ออก ณ วนัปลำยปี                 220,501 220,501 220,033 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัที่ออกอยูใ่นระหว่ำงปีกบัจ ำนวน         
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุน้สำมญัที่บริษทัฯอำจตอ้งออกเพือ่แปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 

 

39 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลดแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญั  
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  

 2561 2561 2561 
 (พนับำท) (พนัหุน้) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน    
ก ำไรส ำหรับปี   148,846 220,501 0.68 
ผลกระทบของหุ้นสำมญั                                                 
เทยีบเท่ำปรับลด    

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - 42,006  
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด    
ก ำไรส ำหรับปี - สมมติว่ำ                                                         
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั                                                  
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 148,846 262,507 0.57 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย              

ถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี   130,996 145,489 220,501 220,033 0.59 0.66 
ผลกระทบของหุ้นสำมญั     
เทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - - 42,006 51,958   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส ำหรับปี - สมมติว่ำ           
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั    
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 130,996 145,489 262,507 271,991 0.50 0.53 
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ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลดแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญั  
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  

 2561 2561 2561 
 (พนับำท) (พนัหุน้) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน    
ก ำไรส ำหรับปี   148,846 220,501 0.68 
ผลกระทบของหุ้นสำมญั                                                 
เทยีบเท่ำปรับลด    

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - 42,006  
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด    
ก ำไรส ำหรับปี - สมมติว่ำ                                                         
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั                                                  
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 148,846 262,507 0.57 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย              

ถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี   130,996 145,489 220,501 220,033 0.59 0.66 
ผลกระทบของหุ้นสำมญั     
เทยีบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) - - 42,006 51,958   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส ำหรับปี - สมมติว่ำ           
มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั    
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 130,996 145,489 262,507 271,991 0.50 0.53 
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35. เงินปันผลจ่ำย/หุ้นปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย                       

ต่อหุ้น เงินปันผลจ่ำย วนัท่ีจ่ำย 
  (บำทต่อหุ้น) (พนับำท)  

เงินปันผลประจ ำปี 2559 
(เงินสดปันผล 0.0112 บำท 
ต่อหุ้นและหุ้นปันผล        
ในอตัรำ 10 หุ้นเดิมต่อ        
1 หุ้นปันผล) 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น                    
เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 

0.1112 22,240 เมษำยน 2560 

เงินปันผลจ่ำยประจ ำปี 2560   ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น    
เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2561 

0.32 70,425 เมษำยน 2561 

36. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนักงำนไดร่้วมกันจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญตัิ

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 
ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้ในอัตรำเท่ำกัน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ี
บริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนไทยพำณิชย ์จ  ำกดั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนักงำนในกรณีที่ออกจำก
งำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนดงักล่ำว ในระหวำ่งปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบ
ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 1.16 ลำ้นบำท และ 1.15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร: 1.04 ลำ้นบำท 
และ 1.15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

37. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
  ในระหว่ำงปี บริษทัฯไดมี้กำรจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 16 ดงันั้นบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจึงจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของกำรบริกำร โครงสร้ำงของส่วนงำน
ด ำเนินงำนที่รำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำนดงัน้ี 

 1.  ส่วนงำนกำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรใหเ้ช่ำซ้ือและกำรใหเ้ช่ำกำรเงิน กำรให้
สินเช่ือโดยกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร กำรให้กูย้มืเงิน และกำร
จดัหำสินคำ้ใหลู้กคำ้ 

 2. ส่วนงำนกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลและกำรวเิครำะห์ขอ้มูลสินเช่ือตลอดจนบริหำรโครงกำรสินเช่ือ 
  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนขำ้งตน้ 
 ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วม
ในงบกำรเงิน 
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37.1 ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร และสินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรทำง
กำรเงินใน

รูปแบบต่ำง ๆ 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรขอ้มูล
และกำรวเิครำะห์

ขอ้มูล 
กำรตดัรำยกำร
บญัชีระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยได้     
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก     
- รำยไดด้อกเบี้ย 257,233 - - 257,233 
- รำยไดค้่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 125,156 31,312 - 156,468 
รำยไดอ้ื่น 31,366 32 - 31,398 
รวมรำยได้ 413,755 31,344 - 445,099 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (69,251) - - (69,251) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร (21,906) (7,339) - (29,245) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (82,177) (2,000) - (84,177) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (70,504) - - (70,504) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (38,920) (4,191) 35 (43,076) 
ก ำไรส ำหรับงวด 130,997 17,814 35 148,846 

 ส ำหรับปี 2560 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนได้แสดงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนเพยีงส่วนงำนเดียว 
คือ กำรให้บริกำรทำงกำรเงินในรูปของกำรให้เช่ำซ้ือและกำรให้เช่ำกำรเงิน กำรให้สินเช่ือโดยกำรรับซ้ือ
สิทธิเรียกร้องที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร กำรใหกู้ย้มืเงิน และกำรขำยสินคำ้  

37.2 สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงำน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรทำง
กำรเงินใน

รูปแบบต่ำงๆ 

ส่วนงำนกำร
ให้บริกำรขอ้มูล
และกำรวเิครำะห์

ขอ้มูล 
กำรตดัรำยกำร
บญัชีระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงำน 
  

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 2,640,326 33,195 (10,426) 2,663,095 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2,346,274 - - 2,346,274 
 
     
หนี้สินของส่วนงำน     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 1,558,427 10,381 (5,462) 1,563,346 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 1,327,518 - - 1,327,518 

140		•	รายงานประจ�าปี	2561
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนข้ำงต้น และด ำเนินธุรกิจใน               
เขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้ นรำยได้และสินทรัพยท์ี่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำร
รำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้
ของกิจกำร 

38. ภำระผูกพัน 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนันอกเหนือจำกที่เปิดเผยในหมำย

เหตุอ่ืน ดงัน้ี 
38.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้เขำ้ท  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวขอ้งกับกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำนและสัญญำ
บริกำรอ่ืน ๆ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2561 2560 
จ่ำยช ำระภำยใน    

ภำยใน 1 ปี 1.7 1.4 2.0 

 นอกจำกน้ี  ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน  0.2 ล้ำนบำท (2560: ไม่มี )                       
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกแบบตกแต่งส ำนกังำนเช่ำแห่งใหม่ 

38.2 กำรค ำ้ประกัน 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีภำระจำกกำรเขำ้ค  ้ำประกนัลูกคำ้ของบริษทัฯเพือ่ใหธ้นำคำร
ออกหนังสือค ้ำประกนัซองประกวดรำคำ ซ่ึงธนำคำรจะออกให้ในนำมลูกคำ้ของบริษทัฯเป็นจ ำนวน 246 
ล้ำนบำท และ 73 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยบริษทัฯได้น ำเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 100 ล้ำนบำท และ 40             
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพือ่ค  ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัดงักล่ำว  
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38.3  โครงกำรร่วมทุนส ำหรับพนักงำน 
 ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯได้มีโครงกำรร่วมทุนส ำหรับพนักงำน (Employee Joint Investment Program: 

EJIP) ใหม่ ซ่ึงมีระยะเวลำโครงกำร 3 ปี ตั้ งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวนัที่ 31 มีนำคม 2564 โครงกำร
สวสัดิกำรพนักงำนดงักล่ำวถือเป็นโครงกำรที่สนับสนุนให้พนักงำนที่มีสิทธิตำมเง่ือนไขและสมัครใจ         
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเก็บออมโดยกำรซ้ือหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงสมำชิกตอ้งจ่ำยเงินสะสมเขำ้โครงกำรเป็น              
รำยเดือน ในอัตรำร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงำน แต่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน (2560: โครงกำรเดิม
ในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงำนและเงินจูงใจ แต่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน) และบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะจ่ำยเงินสมทบให้กับสมำชิกเป็นรำยเดือนในจ ำนวนที่เท่ำกัน ส ำหรับปี 2561 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจ่ำยเงินสมทบให้กบัสมำชิกในโครงกำรดงักล่ำวซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั
พนักงำนจ ำนวน 1.38 ลำ้นบำท (2560: 0.6 ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 1.23 ลำ้นบำท (2560: 0.6 
ลำ้นบำท) 

39. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคญัของบริษทัฯตำมที่นิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 107 “กำรแสดงรำยกำร

และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยมื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ ำประกัน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยมืระยะยำว หุ้นกู้ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

39.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำม

สญัญำเงินให้กูย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือที่เหมำะสม 
ดังนั้ น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่ เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐำน
ของลูกคำ้ที่หลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำก
กำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีสุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน  

39.2 ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด 
 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจได้รับควำม

เสียหำยอนัสืบเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบี้ย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงันั้น ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเฉพำะ
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบี้ยและควำมเส่ียงดำ้นรำคำของหลกัทรัพยเ์ท่ำนั้น 
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38.3  โครงกำรร่วมทุนส ำหรับพนักงำน 
 ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯได้มีโครงกำรร่วมทุนส ำหรับพนักงำน (Employee Joint Investment Program: 

EJIP) ใหม่ ซ่ึงมีระยะเวลำโครงกำร 3 ปี ตั้ งแต่วนัที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวนัที่ 31 มีนำคม 2564 โครงกำร
สวสัดิกำรพนักงำนดงักล่ำวถือเป็นโครงกำรที่สนับสนุนให้พนักงำนที่มีสิทธิตำมเง่ือนไขและสมัครใจ         
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเก็บออมโดยกำรซ้ือหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงสมำชิกตอ้งจ่ำยเงินสะสมเขำ้โครงกำรเป็น              
รำยเดือน ในอัตรำร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงำน แต่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน (2560: โครงกำรเดิม
ในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงำนและเงินจูงใจ แต่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน) และบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะจ่ำยเงินสมทบให้กับสมำชิกเป็นรำยเดือนในจ ำนวนที่เท่ำกัน ส ำหรับปี 2561 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจ่ำยเงินสมทบให้กบัสมำชิกในโครงกำรดงักล่ำวซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั
พนักงำนจ ำนวน 1.38 ลำ้นบำท (2560: 0.6 ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 1.23 ลำ้นบำท (2560: 0.6 
ลำ้นบำท) 

39. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคญัของบริษทัฯตำมที่นิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 107 “กำรแสดงรำยกำร

และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยมื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ ำประกัน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยมืระยะยำว หุ้นกู้ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

39.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตำม

สญัญำเงินให้กูย้มื ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือที่เหมำะสม 
ดังนั้ น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่ เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐำน
ของลูกคำ้ที่หลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำก
กำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีสุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน  

39.2 ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด 
 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจได้รับควำม

เสียหำยอนัสืบเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบี้ย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงันั้น ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเฉพำะ
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบี้ยและควำมเส่ียงดำ้นรำคำของหลกัทรัพยเ์ท่ำนั้น 
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 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ 
 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ ย คือ ควำมเส่ียงที่มูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนไปเน่ืองจำกกำร

เปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่ส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่มีอตัรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวนัที่ครบก ำหนด 
หรือวนัที่มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวนัที่มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี   

     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกว่ำ  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสัญญำ 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 90 16 106 0.10 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 8 8 - 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื  834 226 - - 1,060 0.00 - 15.00 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  992 41 - - 1,033 9.00 - 15.00 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 87 36 - - 123 6.00 - 7.82 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 104 64 - - 168 6.00 - 7.50 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 100 1 - 101 0.38 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 160 - 261  421 4.30 - 5.10,    

MOR - 1.75, 
MOR,  

MLR - 0.25 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1 1 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 13 - 13 MLR - 0.75,                       

MLR - 1.00 
หุ้นกู ้ 150 696 - - 846 5.25 - 6.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  61 39 -             - 100 1.93 - 2.27 
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     (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกว่ำ  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสัญญำ 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 60 14 74 0.10 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 13 13 - 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื  834 226 - - 1,060 0.00 - 15.00 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  992 41 - - 1,033 9.00 - 15.00 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 87 36 - - 123 6.00 - 7.82 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 104 64 - - 168 6.00 - 7.50 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 100 1 - 101 0.38 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 160 - 261             - 421 4.30 - 5.10, 

MOR - 1.75,  
MOR,   

MLR - 0.25                 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 2 2 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 13 - 13 MLR - 0.75,                       

MLR - 1.00 
หุ้นกู ้ 150 696 - - 846 5.25 - 6.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  61 39 -             - 100 1.93 - 2.27 
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     (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกว่ำ  ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสัญญำ 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 60 14 74 0.10 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 13 13 - 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื  834 226 - - 1,060 0.00 - 15.00 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  992 41 - - 1,033 9.00 - 15.00 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 87 36 - - 123 6.00 - 7.82 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 104 64 - - 168 6.00 - 7.50 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 100 1 - 101 0.38 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 160 - 261             - 421 4.30 - 5.10, 

MOR - 1.75,  
MOR,   

MLR - 0.25                 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 2 2 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 13 - 13 MLR - 0.75,                       

MLR - 1.00 
หุ้นกู ้ 150 696 - - 846 5.25 - 6.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  61 39 -             - 100 1.93 - 2.27 
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        (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง    

 ภำยใน มำกกว่ำ 1 ตำมรำคำ ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลำด ดอกเบ้ีย รวม ตำมสัญญำ 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 58 6 64  0.01 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 60 60 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - - - 15 15 - 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้มื  783 221 - - 1,004 15.00 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  840 - - - 840 14.00 - 15.00 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 107 84 - - 191 6.00 - 7.63 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 52 32 - - 84 6.85 - 8.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 39 2 - 41 0.85 - 1.05 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 242 - 140 - 382 3.95 - 5.45, 

MOR - 1.75, 
MOR,       

MLR + 0.25, 
MLR - 0.50        

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 1  1 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 35 - 35 MLR - 0.75, 

MLR - 1.00 
หุ้นกู ้ 150 529 - - 679 5.25 - 6.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  51 14 -         - 65 1.81 - 2.27 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 - -             - 1 14.20 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน 
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน คือ ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
รำคำของตรำสำรทุนหรือหุ้นทุน ซ่ึงอำจจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อมูลค่ำของสินทรัพยป์ระเภท        
เงินลงทุนที่อำจท ำใหเ้กิดควำมผนัผวนต่อรำยไดห้รือมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  

มูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนคือมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนตำมที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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39.3  ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัได้

เม่ือครบก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สำมำรถจดัหำเงินไดเ้พียงพอ
ตำมควำมตอ้งกำรในเวลำที่เหมำะสม ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยได ้  

 วนัที่ที่ครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 106 - - - 106 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 8 - - 8 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 834 226 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 992 41 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 87 36 - 123 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 104 64 - 168 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 101 - 101 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น     - 421 - - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 1 - - 1 
เงินกูย้มืระยะยำว - 13 - - 13 
หุน้กู ้ - 150 696 - 846 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 61 39 - 100 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซื้อสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

146		•	รายงานประจ�าปี	2561



	ห
ม
ายเห

ตุป
ระกอบ

งบ
การเงิน

 

 

47 

39.3  ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงที่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัได้

เม่ือครบก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สำมำรถจดัหำเงินไดเ้พียงพอ
ตำมควำมตอ้งกำรในเวลำที่เหมำะสม ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยได ้  

 วนัที่ที่ครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 106 - - - 106 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 8 - - 8 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 834 226 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 992 41 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 87 36 - 123 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 104 64 - 168 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 101 - 101 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น     - 421 - - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 1 - - 1 
เงินกูย้มืระยะยำว - 13 - - 13 
หุน้กู ้ - 150 696 - 846 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 61 39 - 100 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซื้อสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้ อท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 74 - - - 74 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 13 - - 13 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 834 226 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 992 41 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 87 36 - 123 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 104 64 - 168 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 101 - - 101 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น     - 421 - - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 2 - - 2 
เงินกูย้มืระยะยำว - 13 - - 13 
หุน้กู ้ - 150 696 - 846 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 61 39 - 100 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซื้อสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 

รำยกำร เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 64 - - - 64 
เงินลงทุนชัว่ครำว 60 - - - 60 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  - 15 - - 15 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินใหกู้ย้มื (1) - 783 221 - 1,004 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง (1) - 840 - - 840 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 107 84 - 191 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (1) - 52 32 - 84 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 41 - 41 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น     - 382 - -  382 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 1 - - 1 
เงินกูย้มืระยะยำว - 22 13 - 35 
หุน้กู ้ - 150 529 - 679 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 51 14 - 65 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - 1 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ ยืม สัญญารับซื้อสิทธิเรียกร้อง สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้หยุด
รับรู้รายได้ 
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39.4 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่ครำว 60 - - 60 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดง
ตำมล ำดบัชั้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำ
ดว้ยรำคำทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 
 มูลค่ำตำม มูลค่ำยุติธรรม 
 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 106 106 - - 106 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น  8 - 8 - 8 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม  1,060 - 1,060 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  1,033 - 1,033 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 123 - - 121 121 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 168 - - 170 170 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกนั 101 1 100 - 101 
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 421 - 421 - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 1 - 1 - 1 
เงินกูย้ืมระยะยำว 13 - 13 - 13 
หุ้นกู ้ 846 - 848 - 848 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 100 - - 89 89 

 

148		•	รายงานประจ�าปี	2561



	ห
ม
ายเห

ตุป
ระกอบ

งบ
การเงิน

 

 

49 

39.4 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่ครำว 60 - - 60 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดง
ตำมล ำดบัชั้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำ
ดว้ยรำคำทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 
 มูลค่ำตำม มูลค่ำยุติธรรม 
 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 106 106 - - 106 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น  8 - 8 - 8 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม  1,060 - 1,060 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  1,033 - 1,033 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 123 - - 121 121 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 168 - - 170 170 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกนั 101 1 100 - 101 
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 421 - 421 - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 1 - 1 - 1 
เงินกูย้ืมระยะยำว 13 - 13 - 13 
หุ้นกู ้ 846 - 848 - 848 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 100 - - 89 89 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 
 มูลค่ำตำม มูลค่ำยุติธรรม 
 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 74 74 - - 74 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น  13 - 13 - 13 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม  1,060 - 1,060 - 1,060 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  1,033 - 1,033 - 1,033 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 123 - - 121 121 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 168 - - 170 170 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกนั 101 1 100 - 101 
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 421 - 421 - 421 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 2 - 2 - 2 
เงินกูย้ืมระยะยำว 13 - 13 - 13 
หุ้นกู ้ 846 - 848 - 848 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 100 - - 89 89 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 
 มูลค่ำตำม มูลค่ำยุติธรรม 
 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 64 64 - - 64 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น  15 - 15 - 15 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กูย้ืม  1,004 - 1,004 - 1,004 
ลูกหน้ีจำกกำรรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  840 - 840 - 840 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 191 - - 202 202 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 84 - - 87 87 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกนั 41 2 39 - 41 
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 382 - 382 - 382 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 1 - 1 - 1 
เงินกูย้ืมระยะยำว 35 - 35 - 35 
หุ้นกู ้ 679 - 685 - 685 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 65 - - 59 59 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 - 1 - 1 

กำรจดัล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 
2560 เป็นไปตำมที่ก  ำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.16 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้น เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกันแสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยมื ลูกหน้ีตำมสัญญำรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำม
สญัญำเช่ำกำรเงิน และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือประมำณตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบี้ยตลำดปัจจุบนัของเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ค) มูลค่ำยติุธรรมของหุ้นกู้ หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณจำก
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั
ส ำหรับเงินกูย้มืที่มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) มูลค่ำยติุธรรมของเงินกู้ยมืระยะยำวมีอตัรำดอกเบี้ยปรับตำมอตัรำตลำดจึงประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชี 

40. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของบริษทัฯ คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ

สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที่                       
31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.42 :1 และเฉพำะบริษทัมีอัตรำส่วน
หน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.44:1 (2560: 1.30:1)  

41. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัที่ 18 กุมภำพนัธ ์2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

ประจ ำปีของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิหลังหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย
ส ำหรับปี 2561 ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.33 บำท 

42. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัที่ 18 กุมภำพนัธ ์2562 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินที่จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้น เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกันแสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีตำมสัญญำเงินให้กู ้ยมื ลูกหน้ีตำมสัญญำรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีตำม
สญัญำเช่ำกำรเงิน และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือประมำณตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบี้ยตลำดปัจจุบนัของเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ค) มูลค่ำยติุธรรมของหุ้นกู้ หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณจำก
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั
ส ำหรับเงินกูย้มืที่มี เง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) มูลค่ำยติุธรรมของเงินกู้ยมืระยะยำวมีอตัรำดอกเบี้ยปรับตำมอตัรำตลำดจึงประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชี 

40. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของบริษทัฯ คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ

สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที่                       
31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.42 :1 และเฉพำะบริษทัมีอัตรำส่วน
หน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.44:1 (2560: 1.30:1)  

41. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัที่ 18 กุมภำพนัธ ์2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

ประจ ำปีของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิหลังหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย
ส ำหรับปี 2561 ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.33 บำท 

42. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัที่ 18 กุมภำพนัธ ์2562 
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17  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 900/17 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (Leasing) สัญญำเช่ำซื้อ (Hire 
Purchase) และสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring)  รวมทั้งมีบริกำรทำงกำร
เงนิเสรมิอืน่ๆ เช่น สินเช่ือเพือ่กำรจดัหำหนงัสือค�ำ้ประกนัซอง (Bid Bond) สินเช่ือเพือ่
สนับสนุนโครงกำร (Project Backup Financing) บริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance)  
และบริกำรสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit)

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000353

โทรศัพท์ 0-2686-3200-4

โทรสำร 0-2686-3228, 0-2682-6089

เว็บไซต์ www.leaseit.co.th

ชื่อบริษัท บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 131 ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธรุกจิให้บรกิำรวเิครำะห์สนิเชือ่ให้กบัลกูค้ำของ บรษิทั ลซี อทิ จ�ำกดั (มหำชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0105561087567

โทรศัพท์ 0-2686-3229

บุคคลอ้างอิง

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 66(0)-2009-9726 โทรสำร 66(0)-2009-9807-8 
หรือ TSD Call Center 66(0)-2009-9999

ผู้สอบบัญชี นำงสำวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 
นำงสำวรัตนำ จำละ       ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3734 
นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4951

 บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 
อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 เลขที่ 193/136 - 137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 66(0)-2264-0777  โทรสำร 66(0)-2264-0789-90

152		•	รายงานประจ�าปี	2561



152		•	รายงานประจ�าปี	2561




	ปก
	พันธกิจและวิสัยทัศน์
	สินค้าและบริการ
	สารถึงผู้ถือหุ้น
	Unity
	คณะกรรมการ
	Move Forward
	Integrity
	คณะผู้บริหาร
	Care
	รางวัลและความสำเร็จ
	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	3. ปัจจัยความเสี่ยง
	4. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
	5. โครงสร้างการจัดการ
	6. คณะกรรมการและผู้บริหาร
	7. การกำกับดูแลกิจการ
	8. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
	9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	11. รายการระหว่างกัน
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
	13. การวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงาน
	14. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	15. ตารางแสดงงบการเงิน
	16. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
	17. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย



