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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

1.1 ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 
  บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่25 สงิหาคม 2549 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
200 ลา้นบาทโดยมทีุนช าระแล้วจ านวน 60 ลา้นบาท มบีรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) (“เอสวโีอเอ”) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ถอืหุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 เริม่ต้นมวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกจิสนับสนุนการคา้ของกลุ่มเอสวโีอเอ ในฐานะบรษิทัดา้นการเงนิ
ของเอสวีโอเอ (Financial Arm) โดยการให้บริการสินเชื่อสญัญาเช่าทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อสญัญาเช่าซื้อ(Hire 
Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ที่เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่กลุ่มเอสวโีอเอ กลุ่มผูบ้รโิภคที่ใช้ผลติภณัฑข์องกลุ่มเอสวโีอเอเป็น
หลกั รวมถึงการให้บริการรบัโอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการค้า (Factoring) ให้แก่ลูกค้าของกลุ่มเอสวีโอเอที่ต้องการเงินทุน
หมนุเวยีนในช่วงระยะเวลาทีร่อหน้ีครบก าหนดช าระ 
  เน่ืองจากการเตบิโตของกลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (“Information Technology” หรอื “IT”) ท าใหผ้ลติภณัฑ์
ทางดา้น IT มคีวามหลากหลายมากขึน้และมตีลาดในแต่ละผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไป ในขณะทีธ่รุกจิเอสวโีอเอจ ากดัอยู่เพยีง
ตลาดบางผลิตภณัฑ์ ท าให้บริษทัฯ หนัไปให้การสนับสนุนสินเชื่อของสินค้านอกกลุ่ม เอสวีโอเอ รวมทัง้ขยายธุรกิจในการ
สนบัสนุนสนิเชื่อนอกเหนือจากสนิคา้ IT เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการและสามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกจิ
เดยีวกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  หลงัจากที่รูปแบบการด าเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวข้างต้น บริษทัฯจึงมุ่งเน้นการเติบโตและการ
แข่งขนัทางธุรกจิโดยมกีารพฒันารูปแบบผลติภณัฑท์างการเงนิเพื่อต่อยอดการท าธุรกจิที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ไดม้ากขึน้ จงึไดเ้พิม่สนิเชื่อหลากหลายประเภทมากขึน้ ไดแ้ก่ สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) สนิเชื่อ
เพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) รวมถงึบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) และไดข้ยายการใหบ้รกิารสนิเชื่อ
ไปสูอุ่ตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก IT 
  และเมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2556 บรษิทัฯ ไดท้ าการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั พรอ้มทัง้เปลี่ยนชื่อเป็น
บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
 
พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในช่วงปี 2550 – ปี 2557 
 
• เพิม่ทุนช าระแลว้จ านวน 40 ลา้นบาท จากทุนช าระแลว้เดมิ 60 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท 
•  เริม่ประกอบธุรกิจบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) ใหแ้ก่ลูกค้าที่ใช้ผลติภณัฑท์างการเงนิอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสนิเชื่อ
สญัญาเช่าทางการเงนิ สนิเชื่อสญัญาเช่าซือ้ หรอืสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 
• เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) โดยท าหน้าที่เป็นตวักลางระหว่าง
ธนาคารผูอ้อกหนงัสอืค ้าประกนักบัลูกคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ 
• เริม่ด าเนินธรุกจิใหก้ารสนบัสนุนสนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ส าหรบัลูกคา้ของบรษิทัฯ   ทีม่ ี
ประวตัิด ีมทีกัษะและขดีความสามารถในการท างานโครงการนัน้ๆ แต่มขี้อจ ากดัเรื่องเงนิทุนหมุนเวยีน โดยเน้นลูกหน้ีที่เป็น
โครงการของภาครฐัเป็นส าคญั 
• ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เหลือ 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.00 บาท   
เป็นหุ้นละ 5.00 บาท ส่งผลท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นส ามญัจ านวน 
20,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5.00 บาท และมกีารช าระคา่หุน้เตม็จ านวนแลว้ 
• แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 
• เปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 5.00 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท 
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• เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 16,000,000 บาทจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 100,000,000 บาท เป็น 116 ,000,000 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 16,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยจดัสรรใหก้บั ดร. ประสทิธิ ์ กาญจนศกัดิช์ยั ซึ่ง
เป็นบุคคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.50 บาท  
• เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 116,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 84,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่รายละเอยีดการจดัสรรเป็นดงัน้ี 
 (1) หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 33,600,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของเอสวโีอเอ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้
ดงักล่าวในเอสวโีอเอ (Pre-emptiveright)  
 (2) หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 46,200,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
 (3) หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,200,000 หุน้เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 
 ในกรณีที่มหีุน้เหลอืจากการจองซื้อของผูถ้อืหุ้นเอสวโีอเอ ตามขอ้ (1) ให้เสนอขายหุน้ที่เหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนตาม 
ขอ้ (2)  
• ในระหว่างวนัที่ 12-14 มนีาคม 2557 บรษิทัฯได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัและผู้ถือหุ้นบุรมิสทิธขิองบรษิทั 
เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวในบรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 33.6 ลา้นหุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท  
• ในระหว่างวนัที่ 17 - 19 มนีาคม 2557 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัให้แก่ประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ 
เป็นครัง้แรกจ านวน 50.4 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.80 บาท โดยบรษิทัฯไดจ้ดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 116 ล้านบาท (หุน้สามญั 116 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
เป็นจ านวน 200 ล้านบาท (หุน้สามญั 200 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 
2557 และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รบัหุ้นสามญัจ านวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบียนและเริม่ท าการซื้อขายได้ตัง้แต่วนัที่ 25 มนีาคม 2557 ในการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
บรษิทัฯมคี่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 4.5 ล้านบาท (สุทธจิากภาษีเงนิได้ 1.1 ล้านบาท) ซึ่ง
บรษิทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 
 
พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในปี 2558 
 
• วนัที ่15 มกราคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหอ้อกและเสนอขายตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) อายไุม่
เกนิ 270 วนั วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไมเ่กนิ 600 ลา้นบาท ในรปูแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรอืกรณีวงจ ากดั ประเภทผูล้งทุน
สถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งไดร้บัการอนุมตัิแบบแสดงข้อมูล 
และหนังสอืชี้ชวนเพื่อการเสนอขายตัว๋แลกเงนิระยะสัน้จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แล้ว
เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2558 ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดตน้ทุนทางการเงนิไดเ้ป็นจ านวนมาก 
• วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทัฯภายใน          
วงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาท ซึ่งไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2558 และที่ประชุมผู้
ถอืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท 
• วนัที ่9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อื ไมม่หีลกัประกนั ไมม่สีทิธแิปลงสภาพ และไมม่ผีูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู ้จ านวน 200,000 หน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2560 อตัราดอกเบีย้ 5.30% โดยใชช้ื่อหุน้กูว้า่ “หุน้กูข้องบรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่2/2558 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” ซึง่ไดค้รบก าหนดและจา่ยช าระคนืแล้วเมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2560 
•      วนัที ่16 ตุลาคม 2558 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวับรกิารสนิเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) โดยความรว่มมอืกบัธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 



บริษัท ลซี อทิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                แบบ 56-1 ปี 2562  
 

                                                     สว่นที ่1 หน้า 3 
 

   พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในปี 2559 
 

 วนัที ่1 มถิุนายน 2559 ออกขายหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อื ไมม่หีลกัประกนั ไมม่สีทิธแิปลงสภาพ และไมม่ผีูแ้ทน
ผูถ้อืหุน้กู้ จ านวน 150,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 150,000,000 บาท ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ชื่อหุน้กู้ว่า “หุน้กู้ของบรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 
1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 

 วนัที่ 15 พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มติให้ออกและเสนอขายตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ (Bill of exchange) 
อายุไม่เกนิ 270 วนั วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกนิ 900 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทัว่ไป หรอืกรณีวงจ ากดั 
ประเภทผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืกรณีวงจ ากดั ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกนิ 10 ฉบบั ซึ่งไดร้บัการ
อนุมตัิแบบแสดงข้อมูล และหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้จากส านักงานคณะกรรมการก า กับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2559 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั 

 
  พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในปี 2560 
 
• วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทัฯภายใน          
วงเงนิไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท ซึ่งไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 2560 และที่ประชุมผู้
ถอืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท 
• วนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั 
(LIT-W1) จ านวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน การถือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุ้น ต่อ 4 
หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธใินราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที่ 
20 มนีาคม 2560 และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (LIT-W1) จ านวน
ไมเ่กนิ 160,000,000 หน่วย 
• วนัที่ 3 เมษายน 2560 ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 200,000,000 บาท เป็น 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 100,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่ง
รายละเอยีดการจดัสรรเป็นดงัน้ี 
(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 20,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัส าหรบัการจา่ยหุน้ปันผล 
(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 80,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้ทีอ่อกใหม่ (LIT-
W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุ้นในกรณีที่มหีุ้นเหลอืเน่ืองจากไม่มกีารใช้สทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม ่บรษิทัจะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาต่อไป 
• ในระหว่างวนัที่ 17-21  เมษายน 2560 บริษทัฯได้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั จ านวน 
160,000,000 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึ่งบรษิทัฯ สามารถขายใบส าคญัแสดงสทิธิได้ครบทัง้หมด 
160,000,000, ล้านหน่วย และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (LIT-W1) จ านวน 
160,000,000 ลา้นหน่วย เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและเริม่ท าการซือ้ขายไดต้ัง้แต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2560 
• วนัที ่19 เมษายน 2560 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยเงนิสดปันผล และหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
(1) จ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจ านวนหุน้ปันผลที่จ่ายไปจ านวนทัง้สิน้ 19,999,532 หุน้ และได้
ท าการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 219,999,532 บาท 
(2) จา่ยเงนิสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0112 บาท  
• วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 ออกขายหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อื ไมม่หีลกัประกนั ไมม่สีทิธแิปลงสภาพ และไมม่ผีูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู้ จ านวน 85,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 85,000,000 บาท ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้ 5.75% โดยใชช้ื่อหุน้กูว้า่ “หุน้กูข้องบรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่1/2560 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 
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• การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(LIT-W1) เป็นดงัน้ี 
 (คร ัง้ท่ี)วดป              จ านวนใบส าคญั                    จ านวนหุ้นสามญั                   ทุนจดทะเบียนช าระแล้วรวม  
                                          แสดงสิทธิ(หน่วย)                         (หุ้น)                                                    (หุ้น) 
 (1) 25/7/2560              150,248                             75,124                                  220,074,656 
 (2) 25/10/2560                2,800                              1,400                                  220,076,056      
• วนัที ่22 สงิหาคม 2560 ออกขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อื ไมม่หีลกัประกนั ไมม่สีทิธแิปลงสภาพ และไมม่ผีูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู ้จ านวน 300,000 หน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 300,000,000 บาท ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้ 6.00% โดยใชช้ื่อหุน้กูว้า่ “หุน้กูข้องบรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่2/2560 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”  
 
พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในปี 2561 
 
• วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2561 ออกขายหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อื ไมม่หีลกัประกนั ไมม่สีทิธแิปลงสภาพ และไมม่ผีูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู ้จ านวน 315,000 หน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 315,000,000 บาท ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้ 6.00% โดยใชช้ื่อหุน้กูว้า่ “หุน้กูข้องบรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่1/2561 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 
• วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯภายใน          
วงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท ซึ่งไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที่ 29 มนีาคม 2561 และที่ประชุมผู้
ถอืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท 
• วนัที่ 8 มนีาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบอนุมตัิโครงการสะสมหุน้ส าหรบัพนักงานบรษิทัจดทะเบียน 
EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) ครัง้ที่ 2 โดยท าสญัญากบับริษทัหลกัทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โดยโครงการมอีายุ 3 ปี ตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2561 – เมษายน 2564 ใน
ระหว่างที่โครงการยงัไม่หมดอายุ หากมพีนักงานที่ยงัไม่มคีุณสมบตัทิี่สามารถเขา้ร่วม ณ ขณะน้ี แต่จะมคีุณสมบตั ิครบก่อนสิน้
อายุโครงการ ก็สามารถแสดงเจตจ านงเข้าร่วมได้ในทุกวนัที่ 1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงนิน าส่งโครงการน้ี ดงัน้ีคอื
พนักงานหรอืผู้บริหาร (ส่วนงาน Back Office) ที่เข้าร่วมโครงการในอตัราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดอืน (Base Salary) และ
พนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Front Office) ที่เขา้ร่วมโครงการในอตัรารอ้ยละ 10 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และเงนิ
จูงใจ (Incentive) รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ :  ฐานเงนิเดอืน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่า
ต าแหน่ง ค่าน ้ามนั และยานพาหนะ ตลอดจนรายได้อื่นๆที่มลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะสมทบการจ่ายในอตัราเท่ากบัเงนิ
น าสง่ของพนกังานตลอดโครงการ  
• วนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 5/2561 ได้มมีติให้บรษิทัฯ จดัตัง้บรษิทัย่อยภายใต้ชื่อ 
“บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั” โดยมทีุนจดทะเบยีน 5 ล้านบาท บรหิารงานโดย นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา  ธุรกิจ
หลกัของบรษิทัยอ่ยคอื การใหบ้รกิารขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูสนิเชื่อ ตลอดจนบรหิารโครงการสนิเชื่อ โดยบริษทัฯ เขา้ถอืหุน้ใน
อตัรารอ้ยละ 100 บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2561 และบรษิทัฯ ไดจ้่าย
ช าระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่15 มถิุนายน 2561  
• วนัที ่27  มถิุนายน 2561 นายเธยีรชยั ศรวีจิติร ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั และลาออกจากต าแหน่งรองประธาน
กรรมการบรษิทั  ทัง้น้ี ดว้ยเหตุผลส่วนตวั และคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางสาวปารฉิัตร เหล่า ธรีะศริวิงศ์  เป็น
กรรมการบรษิทั แทนนายเธยีรชยั ศรวีจิติรทีล่าออก โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่28 มถิุนายน 2561 
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• การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(LIT-W1) เป็นดงัน้ี 
 (คร ัง้ท่ี)วดป              จ านวนใบส าคญั                    จ านวนหุ้นสามญั                   ทุนจดทะเบียนช าระแล้วรวม  
                                         แสดงสิทธิ(หน่วย)                         (หุ้น)                                                     (หุ้น) 
 (1) 25/1/2561                  4,000                             2,000                                  220,078,056 
 (2) 25/4/2561             1,145,000                         572,500                                  220,650,556  
 (3) 25/7/2561                130,000                          65,000                                  220,715,556 
 (4) 25/10/2561                  6,700                           3,350                                  220,718,906 
 
พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในปี 2562 
 

 วนัที่ 20 มนีาคม 2562 ออกขายหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภาพ และไม่มผีูแ้ทน
ผูถ้อืหุน้กู้ จ านวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี้ย 6.25% โดยใช้ชื่อหุน้กู้ว่า “หุน้กู้ของบรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 
1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

 การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(LIT-W1) เป็นดงัน้ี 
(ครัง้ที)่วดป              จ านวนใบส าคญั                    จ านวนหุน้สามญั                   ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้รวม 
                            แสดงสทิธ(ิหน่วย)                         (หุน้)                                        (หุน้) 
(1) 25/4/2562             1,458,700                            729,350                                  221,448,256 
(2) 25/10/2562                2,400                              1,200                                    221,449,456     

 วนัที ่9 เมษายน 2562 ยา้ยทีต่ ัง้ส านกังานแหง่ใหมอ่ยูท่ี ่อาคาร เอม็เอส สยาม ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่อง
นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร  

 ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการเฉลมิพระเกยีรตเิสรมิสรา้งตลาดทุนธรรมาภบิาล เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก ร่วมแสดงออกถึงความจงรกัภกัด ีด้วยการประกาศเจตนารมณ์ในการสืบสานพระราชปณิธานในเรื่อง
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการด าเนินธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบ ค านึงถงึประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม อนัจะ
น ามาซึง่ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืของธรุกจิ ประโยชน์ของผูเ้กีย่วขอ้ง และประโยชน์สขุของสงัคมและประชาชนโดยรวม สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (SDGs) ของประชาคมโลก 

 ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติองคก์รในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) ที ่“BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทรสิ เรทติง้ 
 วนัที่ 29 ตุลาคม 2562 ออกขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสทิธแิละมผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.00 ต่อปี โดยมกี าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 3 เดอืน จ านวน 150,000 หน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 
บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 150,000,000 บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 โดยใช้ชื่อหุน้กู้ว่า  “หุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธริะยะ
ยาวของ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนวนัที ่29 ตุลาคม 2563”  

 วนัที่ 19 ธนัวาคม 2562 ออกขายหุน้กู้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื มหีลกัประกนั ไม่ดอ้ยสทิธแิละมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ อายุ 2 ปี อตัรา
ดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.25 ต่อปี โดยก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดอืน จ านวน 520,600 หน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 
บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 520,600,000 บาท ครบก าหนดไถ่ถอน ปี 2564 โดยใชช้ื่อหุน้กู้ว่า “หุน้กูม้ปีระกนัของบรษิทั 
ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2562  ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

 วนัที่ 19 ธนัวาคม 2562 ออกขายหุน้กู้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื มหีลกัประกนั ไม่ดอ้ยสทิธแิละมผีูแ้ทนผู้ถอืหุน้กู้ อายุ 3 ปี อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.50 ต่อปี โดยมกี าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดอืน จ านวน 393,000 หน่วย มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 
บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 393,000,000 บาท ครบก าหนดไถ่ถอน ปี 2565 โดยใชช้ื่อหุน้กู้ว่า “หุน้กูม้ปีระกนัของบรษิทั 
ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3/2562 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” 
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1.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่กลุ่มลูกคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี

ขอ้จ ากดัในการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ โดยแบ่งบรกิารออกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 
 

1.2.1 สินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินหรือลีสซ่ิง (Leasing) : ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสญัญาเช่าทาง
การเงนิหรอืสญัญาเช่าทรพัย์ที่มอีายุสญัญาตัง้แต่ 3 ปีขึ้นไป แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มสีญัญาเช่ากบัหน่วยงานภาครฐั 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.2 สินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อในรูปแบบสญัญาเช่าซื้อ ที่มอีายุไม่เกนิ 3 ปี
แก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการทีม่สีญัญาเช่ากบัหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.3 สินเช่ือการให้บริการรบัซ้ือหน้ีทางการค้าหรือแฟคตอร่ิง (Factoring) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อการรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้ง แก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการที่มลีูกหน้ีการคา้เป็นหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
เป็นหลกั โดยบรษิทัฯ จะรบัซือ้ลูกหน้ีการคา้ประมาณรอ้ยละ 30 - 100 ของมลูคา่ในเอกสาร 

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

1.2.5 สินเช่ือเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) : ใหก้ารสนับสนุนเงนิทุนเพื่อใช้ในการ
จดัหาและ/หรอืจดัเตรยีมสนิค้า (Pre-Finance) ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบงานให้หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงาน
เอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.6 บริการจดัหาสินค้า (Trade Finance) : จดัหาสนิคา้ให้แก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการที่ขาดเงนิทุนในการ
จดัหาสนิคา้เพื่อท าการสง่มอบงานต่อใหห้น่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

1.2.7 บริการสินเช่ือเพ่ือเปิด L/C (Letter of Credit) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อออกเอกสารเพื่อยนืยนัการช าระ
เงนิในการซือ้ขายทีผู่ซ้ือ้ขอใหธ้นาคารเป็นผูช้ าระใหแ้ทน เพื่อแสดงเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิ ผูข้ายสนิคา้ไดร้บัเงนิเมื่อสง่มอบ
สนิคา้ และผูซ้ือ้สนิคา้จะไดร้บัสนิคา้เมื่อจา่ยเงนิคา่สนิคา้ 

1.2.8 สินเช่ือเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า (Supplier Finance) : ใหบ้รกิารสนิเชื่อเตมิทุนหมุนเวยีนแก่ Supplier 
ของบรษิทัที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถน าบิลมาเบิกเงนิสดกบัทางบริษทัฯได้ทนัที โดยไม่ต้องรอให้ครบเครดติเทอม ท าให้ 
Supplier มทีุนหมนุเวยีน เพิม่ก าลงัการผลติ หรอืสง่งานไดต้รงเวลามากขึน้ 

 
โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชื่อแบบครบวงจรซึ่งจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินการไดต้ัง้แต่เริม่ประมลูงาน 

จดัหาสนิคา้ หรอืใหกู้้เงนิเพื่อไปจดัหาสนิคา้ เพื่อใหลู้กคา้สามารถส่งมอบงานใหก้บัคู่สญัญาได ้โดยหลงัจากส่งมอบงานและผา่น
การตรวจรบัแล้ว กจ็ะมบีรกิารสนิเชื่อในรูปแบบของสญัญาเช่าทางการเงนิ สญัญาเช่าซื้อ หรอืสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง
รองรบั 
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1.3 โครงสร้างรายได้ 

ประเภทของรายได้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 2560 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %   

รายได้ดอกเบีย้           

- ตามสญัญาเชา่การเงนิ 13.61 2.98 17.31 3.89 13.61 3.53 17.31 4.18 25.17 6.01 

- ตามสญัญาเชา่ซือ้ 16.72 3.66 10.25 2.30 16.72 4.34 10.25 2.48 13.56 3.24 

- การซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 117.30 25.69 95.58 21.47 117.30 30.44 95.58 23.10 109.27 26.08 

- การใหกู้ย้มืเงนิ 143.30 31.38 134.09 30.13 143.30 37.18 134.09 32.41 117.58 28.06 

รวมรายไดด้อกเบีย้ 290.93 63.72 257.23 57.79 290.93 75.49 257.23 62.17 265.57 63.39 

รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ(1)           

- ตามสญัญาเชา่การเงนิ 0.23 0.05 2.48 0.56 0.23 0.06 2.48 0.60 0.19 0.05 

- ตามสญัญาเชา่ซือ้ 0.05 0.01 0.08 0.02 0.05 0.01 0.08 0.02 0.12 0.03 

- การซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 41.26 9.04 40.39 9.07 32.48 8.43 33.61 8.12 44.53 10.63 

- การใหกู้ย้มืเงนิ 84.95 18.60 91.44 20.54 7.73 2.01 66.91 16.17 78.06 18.63 

- การออกหนงัสอืค ้าประกนั 13.52 2.96 20.70 4.65 13.52 3.51 20.70 5.01 15.29 3.65 

- การออกหนงัสอืเลตเตอรอ์อฟเครดติ 1.25 0.27 1.36 0.31 1.25 0.32 1.36 0.33 1.40 0.33 

- อื่น ๆ 0.02 - 0.02 - 0.02 0.01 0.02 - 0.20 0.05 

รวมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิาร 141.28 30.94 156.47 35.15 55.28 14.34 125.16 30.25 139.79 33.37 

รายได้อ่ืน  :           

- รายไดจ้ากบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) 

- รายไดเ้งนิปันผล 
0.78 
- 

3.19 
- 

- 
- 

- 
- 

0.78 
15.00 

0.20 
3.89 

- 
- 

- 
- 

0.83 
- 

0.20 
- 

- ดอกเบีย้รบัธนาคาร - - 0.71 0.16 - - 0.68 0.16 0.55 0.13 
- รายไดอ้ื่น2) 23.61 96.81 30.69 6.90 23.39 6.07 30.69 7.42 12.22 2.92 

รวมรายไดอ้ื่น 24.39 5.34 31.40 7.06 39.17 10.17 31.37 7.58 13.60 3.25 

รวมรายได้ 456.60 100.00 445.10 100.00 385.38 100.00 413.76 100.00 418.96 100.00 

 
หมายเหตุ: 1)  รายละเอยีดรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 
  - ตามสญัญาเชา่การเงนิ และสญัญาเชา่ซือ้ หมายถงึ ค่าธรรมเนียมในการเซน็สญัญาและโอนสทิธ ิ
  - การซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง                          หมายถงึ ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงนิและค่าธรรมเนียมบรกิาร 
  - การใหกู้ย้มืเงนิ และการค ้าประกนัซอง    หมายถงึ ค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิาร 
 2)  รายไดอ้ื่น เชน่ รายไดด้อกเบีย้จา่ยช าระล่าชา้ รายไดค้่าขายซากทรพัยส์นิ เป็นตน้ 
 3) เริม่มกีารจดัท างบการเงนิรวมในปี 2561 เนื่องจากมกีารจดัตัง้บรษิทัย่อย (บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ลซี อทิ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                แบบ 56-1 ปี 2562  
 

                                                     สว่นที ่1 หน้า 8 
 

 
1.4 เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 

 บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่ไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนได้เช่น มขีอ้จ ากดัในเรื่องหลกัทรพัยค์ ้าประกนั หรอืระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี ซึ่งสถาบนัการเงินไม่สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนได้ แต่ผู้บรหิารและทีมงานมีประสบการณ์ ความ
ช านาญในธุรกิจนัน้ๆ เป็นอย่างด ีและเป็นธุรกิจที่มศีกัยภาพในการเติบโต ท าให้ธุรกิจเหล่าน้ีต้องใช้การสนับสนุนเงนิทุนนอก
ระบบอนัเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวั ดงันัน้ เพื่อตอบสนองแนวทางดงักล่าวบริษทัฯ จึงมุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองใหค้รบวงจรธุรกจิ (Total Financial Solution) ส าหรบัผูป้ระกอบการดงักล่าวโดยมเีป้าหมายดงัน้ี 

1.4.1 เป็นผูป้ระกอบการหลกั ทีไ่มใ่ช่สถาบนัการเงนิที่ใหก้ารสนบัสนุนดา้นสนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ 
และสนิเชื่อสญัญาเช่าซือ้ เพื่อจดัหาอุปกรณ์การเรยีนการสอนดา้นไอทแีก่ภาคการศกึษาของรฐั 

1.4.2 เป็นผู้ประกอบการหลกั ที่ไม่มผีู้ถือหุ้นเป็นสถาบนัการเงนิ ที่ให้การสนับสนุนด้านสนิเชื่อรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่น้นการรบัซือ้ลูกหน้ีการคา้ภาครฐั  

1.4.3 พฒันาสรา้งผลติภณัฑเ์สรมิในหลายๆ รูปแบบ (Tailor made) เพื่อใหลู้กคา้หรอืคู่คา้ในผลติภณัฑ์
หลกัมทีางเลอืกในการใช้บรกิารเพื่อเพิม่อ านาจการแขง่ขนักบัคู่แขง่ในการสรา้งรายไดแ้ละยอดขายทีส่งูขึน้ ไดแ้ก่ สนิเชื่อเพื่อการ
จดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) ซึ่งบรษิทัฯ ได้ท าการพฒันาการให้บริการไปสู่การจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซองแบบ
อเิลค็ทรอนิคส ์(E-Bidding) เพื่อสามารถรองรบัระบบการประมลูงานเพื่อการจดัซือ้จดัจา้งอเิลค็ทรอนิคสข์องภาครฐั (Electronics 
Government Procurement)  สนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) บรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) 
สนิเชื่อเตมิทุนหมุนเวยีนคู่คา้เพื่อยกระดบั Supply Chain ของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  และบรกิารออกหนังสอื Letter of 
Credit 
 
2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
 

2.1   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่กลุ่มลูกคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ขอ้จ ากดัในการขอสนิเชื่อสถาบนัการเงนิ โดยแบ่งสนิเชื่อออกเป็น 8 ประเภทสนิเชื่อ ดงัน้ี 
 

2.1.1 ธรุกิจการให้สินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินหรือลีสซ่ิง (Leasing) 
 กรณีโอนสทิธเิรยีกร้อง - ด าเนินการโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัช าระค่าเช่าจากลูกหน้ีของลูกค้ามาที่

บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯจะมหีนังสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัช าระค่าเช่าไปที่ลูกหน้ีของลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ 
รฐัวิสาหกิจ หรือเอกชนขนาดใหญ่โดยด าเนินการโอนสิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งบริษทัฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายขายและ
การตลาดน าเอกสารโอนสทิธไิปให้ลูกหน้ีลงนามรบัทราบ  ถึงแม้ลูกหน้ีของลูกค้าจะเป็นผู้ช าระค่าเช่าให้แก่บริษทัฯ โดยตรง 
อยา่งไรกต็าม ณ วนัท าสญัญา ลูกคา้จะตอ้งมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ตามงวดทีต่อ้งช าระ หากลูกหน้ีของลูกคา้ไม่
ช าระค่าเช่าตามเวลาที่ก าหนด บรษิทัฯ จะน าเชค็ที่ลูกค้ามอบไว้ใหช้ าระค่าเช่าให้แก่บรษิทัฯแทน และภายหลงัหากลูกหน้ีของ
ลูกคา้ไดม้กีารจา่ยช าระเงนิเขา้มาบรษิทัฯ จะคนืเงนิจากการรบัโอนสทิธิด์งักล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ทนัท ี

 กรณีไม่โอนสทิธเิรยีกร้อง - รบัช าระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกีารโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบั
ช าระคา่เช่าจากลูกหน้ีของลูกคา้โดยลูกคา้จะท าการมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้ห ้ณ วนัท าสญัญา ซึง่เชค็จะตอ้งลงวนัทีล่่วงหน้า
ตามวนัครบก าหนดช าระในสญัญา 

 
2.1.2 ธรุกิจการให้สินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) 
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชื่อสญัญาเช่าซื้อแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อทรพัยส์นิประเภทคอมพวิเตอร ์ซอฟต์แวร์ 

อุปกรณ์ไอท ีเครื่องใชไ้ฟฟ้า รวมไปถงึอุปกรณ์การเรยีนการสอนต่างๆ ทีม่สีญัญาเช่ากบัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 
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หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบรษิทัฯ จะซือ้ทรพัยส์นิจากลูกคา้ แลว้น ามาใหลู้กคา้เช่าต่อ  (ในบางกรณีอาจท าการจดัหา
ทรพัยส์นิจากผูจ้ าหน่าย (Supplier) ตามความตอ้งการของลูกคา้ แลว้น ามาใหลู้กคา้เช่าต่อ) โดยกรรมสทิธิข์องทรพัยส์นิใหเ้ช่าซื้อ
จะเป็นของบรษิทัฯ และเมื่อช าระเงนิค่างวดครบก าหนดสญัญาเช่าซื้อแล้ว ลูกคา้หรอืผูเ้ช่าซื้อจะได้กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์นัน้ๆ 
โดยบรษิทัฯ จะให้สนิเชื่อแก่ลูกคา้ในอตัรารอ้ยละ 70 - 100 ของมูลค่าสนิคา้และคดิดอกเบี้ยในอตัราคงที่ สญัญาเช่าซื้อทีบ่รษิทัฯ 
ใหบ้รกิารกบัลูกคา้จะมอีายไุมเ่กนิ 3 ปีรปูแบบในการท าสญัญาเช่าซือ้จะเป็นในลกัษณะเดยีวกบัการท าสญัญาเช่าทางการเงนิดงัน้ี 

 กรณีโอนสทิธเิรยีกรอ้ง - ใหลู้กคา้โอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัช าระคา่เช่าจากลูกหน้ีของลูกคา้มาทีบ่รษิทั
โดยบรษิทัฯ จะแจง้การโอนสทิธิเรยีกรอ้งในการรบัช าระค่าเช่าโดยตรงไปที่ลูกหน้ีของลูกคา้ที่เป็นส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่และ ณ วนัท าสญัญา ลูกคา้จะตอ้งมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ตามงวดทีต่อ้งช าระ 

 กรณีไม่โอนสทิธเิรยีกร้อง - รบัช าระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มกีารโอนสทิธเิรยีกร้องในการรบั
ช าระคา่เช่าจากลูกหน้ีของลูกคา้ โดยลูกคา้จะท าการมอบเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าไวใ้ห ้ณ วนัท าสญัญา  

 
ขัน้ตอนการให้สินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินและสินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) เมื่อผูบ้รหิารอนุมตักิารใหส้นิเชื่อ บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมสญัญาและชุดเอกสารน าไปใหลู้กคา้ลงนามและรบัเช็คจาก
ลูกคา้ ณ วนัทีเ่ซน็สญัญา  

3) กรณีมกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิบรษิทัฯ จะมหีนงัสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิแจ้งไป
ยงัลูกหน้ีและใหลู้กหน้ีลงนามรบัทราบในหนงัสอืบอกกล่าวการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิดงักล่าว 

4) ณ วนัครบก าหนดช าระค่างวด 
 กรณีมีการโอนสิทธิ – ลูกหน้ีจะช าระคา่เช่ามายงับรษิทัฯ โดยตรงตามเงื่อนไขของการโอนสทิธโิดยปกติ

เงนิคา่เช่าทีลู่กหน้ีตอ้งจา่ยจะมมีลูค่าสงูกวา่เงนิคา่งวดที่ลูกคา้จะตอ้งช าระคนืใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิส่วนต่าง
ใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัจากทีไ่ดห้กัช าระค่างวดทีต่อ้งจา่ยคนืบรษิทัฯ แลว้ (หากลูกหน้ีไม่ช าระคา่งวดตามเวลาทีก่ าหนด บรษิทัฯ จะ
น าเชค็ช าระหน้ีที่ไดร้บั ณ วนัท าสญัญาเขา้เรยีกเกบ็แทน และหากลูกหน้ีไดช้ าระเงนิเขา้มาภายหลงั บรษิทัฯ จะคนืเงนิดงักล่าว
ใหก้บัลูกคา้ทนัท)ี 

 กรณีไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง – ลูกหน้ีจะช าระค่าเช่าแก่ลูกคา้โดยตรง ในขณะที่บรษิทัฯ จะน าเช็ค
ช าระหน้ีของลูกคา้เขา้เรยีกเกบ็ตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

5) เมื่อครบก าหนดตามที่ระบุในสญัญา ลูกคา้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิจะตอ้งรบัซื้อทรพัยส์นิตามมูลค่าซากที่ตกลง
ไว ้ณ วนัท าสญัญา สว่นลูกคา้ตามสญัญาเช่าซือ้จะไดร้บักรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นินัน้ 

ในกรณีที่ลูกคา้ส่งมอบสนิคา้ให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนเรยีบรอ้ยแล้ว และ
ลูกคา้รายดงักล่าวต้องการท าสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืสญัญาเช่าซือ้กบับรษิทัฯ ลูกคา้จะตอ้งท าการขายสินคา้เพื่อใหก้รรมสทิธิ ์
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ตกเป็นของบรษิทัฯ ก่อน แล้วบรษิทัฯ จงึจะสามารถด าเนินการท าการใหเ้ช่าหรอืเช่าซื้อตามแบบของสญัญาเช่าทางการเงนิหรอื
สญัญาเช่าซือ้กลบัอกีครัง้ 

 
ความแตกต่างระหว่างสินเช่ือสญัญาเช่าทางการเงินและสินเช่ือสญัญาเช่าซ้ือ 

ลกัษณะ สญัญาเช่าทางการเงิน สินเช่ือเช่าซ้ือ 
วตัถุประสงคใ์นการเช่า ใชท้รพัยส์นิระยะยาวตลอด หรอื 

เกอืบหมดอายกุารใชง้าน 
เพื่อเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ 

กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ เป็นของผูใ้หเ้ช่าจนสิน้สดุสญัญา  
เมื่ อสิ้นสุดสัญญาผู้ เ ช่ า ใช้สิท ธิในกา รซื้ อ
ทรพัยส์นิ 

เป็นของผูใ้หเ้ช่าซือ้จนกระทัง่ผูเ้ช่าซือ้ 
ไดช้ าระคา่งวดและปฏบิตัติามเงื่อนไขครบถว้น 
กรรมสทิธิจ์งึตกเป็นของผูเ้ช่าซือ้ 

ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ 3 ปีขึน้ไป ไมเ่กนิ 3 ปี 
 
2.1.3 ธรุกิจการให้บริการรบัซ้ือหน้ีทางการค้าหรือแฟคตอร่ิง (Factoring) 

  บรษิทัฯ ให้บรกิารรบัซื้อหน้ีทางการค้า โดยเป็นการให้บรกิารสนิเชื่อระยะสัน้ เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในธุรกจิ
ส าหรบัผูป้ระกอบการ โดยบรษิทัฯ จะรบัซือ้ลูกหน้ีการคา้ โดยไมต่อ้งใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั แต่จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหน้ีการคา้
ของลูกคา้ใหก้บับรษิทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนั โดยเป็นการรบัโอนสทิธแิบบไล่เบีย้ (With Recourse) คอืบรษิทัฯ มสีทิธไิล่เบีย้จาก
ลูกคา้ได ้กรณีทีเ่กดิหน้ีสญูหรอืลูกหน้ีไมช่ าระเงนิตามก าหนดเวลา โดยบรษิทัฯ จะเน้นใหบ้รกิารกบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ต้องการเงนิสดไปใช้หมุนเวยีนในกิจการและเป็นธุรกิจที่มกีารซื้อขายสนิค้าและบรกิารที่ไม่มคีวามซบัซ้อนในตวั
เน้ือหาของหน้ีการค้า เช่น เป็นการซื้อมาขายไปในสินค้าทัว่ๆ ไป หรือเป็นการให้บริการบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์
ส านกังานทัว่ๆ ไป โดยบรษิทัฯ จะหลกีเลี่ยงการรบัซือ้หน้ีการคา้ที่มเีงื่อนไขการสง่มอบ หรอืสนิคา้และบรกิารทีม่คีวามซบัซ้อนที่
อาจจะเกดิขอ้โตเ้ถยีงในความสมบูรณ์ของหน้ีการคา้ เช่น หน้ีการคา้ทีเ่กดิจากการพฒันาระบบงานไอท ีหรอืหน้ีการคา้ในภาคการ
ก่อสรา้ง เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ จะเน้นการรบัซือ้ลูกหน้ีการคา้ที่เป็นหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิเป็นหลกัรวมถงึลูกหน้ีการคา้
ที่เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่บรษิทัฯ จะรบัซื้อลูกหน้ีการคา้ที่มอีายุไมเ่กนิ 90 วนั โดยบรษิทัฯ จะรบัซื้อลูกหน้ีการคา้
ประมาณร้อยละ 30 - 100 ของมูลค่าในเอกสาร และเมื่อครบก าหนดช าระเงนิ บรษิทัฯ จะด าเนินการเรยีกเก็บเงนิจากลูกหน้ี
โดยตรง และเมื่อหกัดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะคนืเงนิสว่นต่างใหก้บัลูกคา้ 
  ทัง้น้ี อตัราดอกเบี้ย สดัส่วนการรบัซื้อหน้ี จะขึน้อยู่กบัขนาดของกิจการ ฐานะการเงนิของลูกคา้ รวมถงึคุณภาพ
ของลูกหน้ีการคา้    

ขัน้ตอนการให้สินเช่ือการรบัโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ลูกคา้ขออนุมตัวิงเงนิกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบประวตัลิูกคา้จากเอกสารส าคญั เช่น หนงัสอื
รบัรองบรษิทัจดทะเบยีน Bank Statement และงบการเงนิ เป็นตน้ รวมทัง้ตรวจสอบประวตัลิูกหน้ี และเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณา 
ภายหลงัเมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิลงนามในสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ ลูกคา้จะน าบญัชลีูกหน้ีมาเสนอขายต่อบรษิทัฯ  
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2) เมื่อผูบ้รหิารไดพ้จิารณาอนุมตัใิหร้บัซือ้บญัชลีูกหน้ีดงักล่าวแล้วบรษิทัฯ และลูกคา้จะท าการแจง้บอกกล่าวการโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในการช าระเงนิไปยงัลูกหน้ี (บรษิทัฯ อาจแจง้การโอนสทิธทิางไปรษณีย ์หรอืใหฝ่้ายขายน าเอกสารไปใหลู้กหน้ีลง
นามรบัทราบการโอนสทิธ ิขึน้อยูก่บัมลูค่าซือ้ขายบญัชลีูกหน้ี) ในกรณีทีไ่มส่ามารถโอนสทิธกิารรบัเงนิได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัของ
ลูกหน้ีบางราย  บรษิทัฯ จะให้ลูกค้ามอบอ านาจการเก็บเงินให้แก่บริษทัฯ หรอืใช้บญัชีควบคุมการรบั เงนิ(Escrow Account) 
เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคมุการจา่ยช าระเงนิของลูกหน้ีได ้

3) เมื่อบริษัทฯ รับซื้อลูกหน้ีการค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามยอดที่ร ับซื้อ (หลังหักดอกเบี้ยและ
คา่ธรรมเนียมต่างๆ) 

4) เมื่อถงึวนัครบก าหนดช าระเงนิ บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัเกบ็หน้ีกบัลูกหน้ี จากนัน้บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิส่วนที่เหลือ
ใหก้บัลูกคา้หลงัจากหกัภาระหน้ีคงคา้งหรอืคา่ใช้จา่ยต่างๆ แลว้ 
 

 ธรุกิจการให้บริการเสริมอ่ืนๆ 
 บริษัทฯ  มีบริการเสริมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการของบริษัทฯ ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการ

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

 
2.1.4 การให้สินเช่ือเพ่ือการจดัหาหนังสือค า้ประกนัซอง (Bid Bond) 

บรษิทัฯ เริม่ด าเนินธุรกจิการใหส้นิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) ตัง้แต่ปี 2553 โดยเป็นการให้
สนิเชื่อเพื่อการสนับสนุนการออกหนังสอืค ้าประกนัธนาคารหรอืหลกัประกนัซองให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการที่มคีวามประสงค์เข้า
ร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ จะเป็นการให้สนิเชื่อตามมูลค่าหลกัประกนัซอง ลูกค้าจะต้องน า
หนังสอืค ้าประกนัธนาคารหรอืหลกัประกนัซองคนืให้แก่บรษิทัฯ ตามวนัเวลาที่ก าหนด โดยบรษิทัฯ จะได้รบัค่าตอบแทนการ
ใหบ้รกิารในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดยบรษิทัฯ ใช้วงเงนิที่มกีบัธนาคารในการปล่อยสนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนั
ซอง 

ขัน้ตอนการจดัหาหนังสือค า้ประกนัซอง (Bid Bond) 

 
1) ลูกคา้แจง้ความประสงคข์ออนุมตัิวงเงนิส าหรบัการออกหลกัประกนัซอง บรษิทัฯ จะท าการตรวจสอบประวตัิของ

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

2) เมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะท าเรื่องขอเพิม่Approve list ต่อธนาคารทีบ่รษิทัฯ มวีงเงนิ 
3) เมื่อธนาคารอนุมตัเิพิม่ Approve list บรษิทัฯ จะด าเนินการ เพื่อใหธ้นาคารออกหนงัสอืค ้าประกนัซองให้ 
4) ลูกคา้ช าระคา่ธรรมเนียมและบรษิทัฯ สง่มอบหลกัประกนัซองใหแ้ก่ลูกคา้เมื่อไดร้บัช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วน เมื่อ

ครบก าหนด ลูกค้าจะน าหลกัประกนัซองมาคนืแก่บรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะน าหลกัประกนัซองคนืแก่ธนาคาร หากลูกค้าไม่คนื
หลกัประกนัซองแก่บรษิทัฯ ภายในเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งช าระคา่ปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ 
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2.1.5 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) 
 บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการเงนิทุนในการจดัหาสนิคา้เพื่อท าการส่งมอบให้กบัหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยลูกคา้จะต้องมสีญัญาในการส่งมอบสนิคา้และบรกิารระหว่างลู กค้า
และลูกหน้ีการคา้ใหบ้รษิทัฯ เพื่อประกอบการพจิารณาเน่ืองจากการใหบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการเพื่อใหลู้กคา้สามารถ
จดัหาสนิคา้มาส่งมอบได ้ ถอืวา่มคีวามเสีย่งสูงจงึท าใหลู้กคา้เกอืบทัง้หมดในส่วนของสนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการจะเป็นลูกคา้
ที่มกีารตดิต่อธุรกจิกบับรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมปีระวตักิารช าระเงนิที่ด ีเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว รวมทัง้จะต้องโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งในการช าระเงนิของลูกหน้ีใหก้บับรษิทัฯ เมื่อลูกคา้ไดท้ าการส่งมอบสนิค้าให้แก่ลูกหน้ีและได้ใบตรวจรบัมอบงานแล้ว
ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาขอสินเชื่อการรบัโอนสิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพื่อน าเงินที่ได้จากสินเชื่อดงักล่าวมาช าระคืนเงินกู้       
อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีลู่กหน้ีของลูกคา้ตรวจรบัมอบงานล่าช้าท าใหลู้กคา้ไมส่ามารถน าใบตรวจรบัมอบงานมาเปลีย่นเป็นสนิเชื่อ
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งเพื่อน าเงนิมาช าระคนืบรษิทัฯ ไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งช าระดอกเบีย้และคา่ปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ   
 

ขัน้ตอนการให้บริการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ลูกค้าแจ้งขอรบับรกิารสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการด้วยการขออนุมตัิวงเงนิกบับรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะท าการ
พจิารณาการใหส้นิเชื่อจากศกัยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกค้าประกอบกบัพจิารณาสญัญาการรบังานและ
การส่งมอบสนิค้าระหว่างลูกค้าและลูกหน้ีเพื่อเป็นการยนืยนัว่าจะมกีารส่งมอบสนิค้าดงักล่าวตามวนัและเวลาที่ก าหนดไดจ้รงิ 
โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบประวตัิลูกค้าจากเอกสารส าคญั เช่น หนังสอืรบัรองบรษิทัจดทะเบียน Bank Statement    
งบการเงนิ สญัญาระหว่างลูกคา้และลูกหน้ี เป็นต้น และน าเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณาอนุมตั ิโดยลูกคา้ที่จะรบับรกิารสนิเชื่อเพื่อ
สนบัสนุนโครงการจะตอ้งเป็นลูกคา้เก่าทีม่ปีระวตักิารตดิต่อดแีละมศีกัยภาพในการด าเนินการและสง่มอบงานได้ 

2) เมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะด าเนินการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากสญัญาดงักล่าว โดยจะมเีอกสารบอก
กล่าวการโอนสทิธไิปยงัลูกหน้ีและใหลู้กหน้ีลงนามรบัทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสทิธ ิ

3) บรษิทัฯ จะท าสญัญาเงนิกูแ้ละชุดเอกสารน าไปใหลู้กคา้ลงนามและรบัเชค็สัง่จา่ยลงวนัทีล่่วงหน้า 
4) ลูกคา้ท าการสง่มอบงานใหแ้ก่ลูกหน้ี และเมื่อลูกหน้ีตรวจรบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแล้วจะออกเอกสารใบตรวจรบัมอบงาน

เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการรบัเงนิตามสญัญา 
5) ลูกค้าน าใบตรวจรบัมอบงานมาเพื่อขอสนิเชื่อการรบัโอนสทิธิเรยีกร้องกบับริษทัฯ และน าเงนิที่ได้รบัจากการที่

บรษิทัฯ รบัซือ้หน้ีทางการคา้ทีม่ใีบตรวจรบัมอบงานดงักล่าวมาท าการช าระหน้ีสนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ 
 

2.1.6 ธรุกิจให้บริการจดัหาสินค้า (Trade Finance) 
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัหาสินค้าเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการที่ขาดเงนิทุนในการจดัหาสนิค้าเพื่อท าการส่งมอบต่อ

ใหก้บัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่โดยบรษิทัฯ จะเขา้ไปด าเนินการจดัหาสนิค้าตาม
ความต้องการของลูกค้าจากผู้จ าหน่ายสนิค้า (Supplier) และน าไปขายต่อให้แก่ลูกค้าด้วยการคดิส่วนต่างจากราคาต้นทุนกบั
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ราคาขาย  เมื่อจดัหาสนิคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะมอบหมายให ้Supplier สง่มอบสนิคา้ดงักล่าวไป
ยงัลูกหน้ีโดยตรงตามวนัและเวลาที่ก าหนดไว ้ซึง่บรษิทัฯ จะเป็นผูไ้ปตรวจเชค็สนิคา้พรอ้มกบัลูกคา้และลูกหน้ี ณ สถานทีท่ีจ่ดัส่ง 
เน่ืองจากการใหบ้รกิารจดัหาสนิคา้เพื่อใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้มาสง่มอบไดถ้อืวา่มคีวามเสีย่งสงู จงึท าใหลู้กคา้เกอืบทัง้หมด
จะเป็นลูกค้าที่มกีารติดต่อธุรกิจกบับรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมปีระวตัิการช าระเงนิที่ด ีเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว  รวมทัง้
จะต้องโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการช าระเงนิของลูกหน้ีใหก้บับรษิทัฯ หรอืท าหนังสอืมอบอ านาจใหบ้รษิทัฯ เป็นผู้รบัเงนิจากลูกหน้ี
โดยตรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลงัจากบรษิทัฯ จดัหาสนิค้าให้แก่ลูกคา้แล้ว และลูกคา้ไดท้ าการส่งมอบสนิคา้ให้แก่ลูกหน้ีและได้ใบ
ตรวจรบัมอบงานแลว้ลูกคา้จะมาขอสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าทางการเงนิ หรอืสญัญาเช่าซือ้กบั
บรษิทัฯ เพื่อน าเงนิที่ไดจ้ากสนิเชื่อดงักล่าวมาช าระคนืค่าสนิคา้ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ลูกหน้ีของลูกคา้ตรวจรบัมอบงานล่าช้า
ท าใหลู้กคา้ไม่สามารถน าใบตรวจรบัมอบงานมาเปลี่ยนเป็นสนิเชื่ออื่นๆ เพื่อน าเงนิมาช าระคนืบรษิทัฯ ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด
จะตอ้งช าระดอกเบีย้และคา่ปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ 

 
ขัน้ตอนการให้บริการการจดัหาสินค้า 

1) ลูกคา้แจง้ขอรบับรกิารการจดัหาสนิคา้ ดว้ยการขออนุมตัวิงเงนิเครดติกบับรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะท าการพจิารณา
จากศกัยภาพและความสามารถในการส่งมอบงานของลูกคา้ ประกอบกบัพจิารณาสญัญาการรบังานและการสง่มอบสนิคา้ระหว่าง
ลูกคา้และลูกหน้ีเพื่อเป็นการยนืยนัว่าจะมกีารส่งมอบสนิคา้ดงักล่าวตามวนัและเวลาที่ก าหนดไดจ้รงิ โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการ
ตรวจสอบประวตัลิูกคา้จากเอกสารส าคญั เช่น หนังสอืรบัรองบรษิทัจดทะเบยีน Bank Statement และงบการเงนิ เป็นต้น และ
น าเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณาโดยลูกคา้ที่จะรบับรกิารสนิเชื่อจดัหาสนิคา้ สว่นใหญ่จะตอ้งเป็นลูกคา้เก่าทีม่ปีระวตักิารตดิต่อดแีละ
มศีกัยภาพในการด าเนินการและสง่มอบงานได ้

2) เมื่อผูบ้รหิารอนุมตั ิบรษิทัฯ จะด าเนินการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากสญัญาดงักล่าว โดยจะมเีอกสารบอก
กล่าวการโอนสทิธไิปยงัลูกหน้ีและใหลู้กหน้ีลงนามรบัทราบในจดหมายบอกกล่าวการโอนสทิธ ิ

3) บรษิทัฯ จดัหาสนิค้าจากผู้ขายสนิค้า (Supplier) ตามความต้องการของลูกคา้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ประเภทและ
ลกัษณะของสนิคา้จะถูกระบุอยูใ่นสญัญาระหวา่งลูกคา้และลูกหน้ีเรยีบรอ้ยแล้ว 

4) Supplier ท าการสง่มอบสนิคา้ตามวนัและเวลาที่ก าหนดไปใหแ้ก่ลูกหน้ีการคา้ของลูกคา้โดยตรง โดยบรษิทัฯ ลูกคา้
และลูกหน้ีของลูกคา้จะท าการตรวจรบัสนิคา้พรอ้มกนั 

5) เมื่อลูกหน้ีตรวจรบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแล้วจะออกเอกสารใบตรวจรบัมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการ
รบัเงนิตามสญัญา 

6) ลูกคา้น าใบตรวจรบัมอบงานมาเพื่อขอสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ หรอืสญัญา
เช่าซือ้กบับรษิทัฯ และน าเงนิทีไ่ดจ้ากการที่บรษิทัฯ รบัซือ้หน้ีทางการคา้ทีม่ใีบตรวจรบัมอบงาน หรอืการไดร้บัสนิเชื่อสญัญาเช่า
ทางการเงนิ หรอืสญัญาเช่าซือ้จากบรษิทัฯ แลว้แต่กรณีมาท าการช าระหน้ีคา่สนิคา้ 
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2.1.7 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือเปิด Letter of Credit (L/C) 
ให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อออกเอกสารเพื่อยนืยนัการช าระเงนิในการซื้อขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ช าระให้แทน เพื่อ

แสดงเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิ ผูข้ายสนิคา้ไดร้บัเงนิเมื่อสง่มอบสนิคา้ และผูซ้ือ้สนิคา้จะไดร้บัสนิคา้เมื่อจา่ยเงนิคา่สนิคา้ 
 

ขัน้ตอนการให้บริการสินเช่ือเพ่ือเปิด L/C (Letter of Credit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.8 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือเติมทุนหมนุเวียนคู่ค้า (Supplier Finance) 
ให้บรกิารสนิเชื่อเพื่อยกระดบั Supply Chain ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยให้สนิเชื่อเติมทุนหมุนเวยีนแก่ Supplier 

ของบรษิทัที่เข้าร่วมโครงการ ใหส้ามารถน าบิลมาเบิกเงนิสดกบัทางบรษิทัฯ ไดท้นัท ีโดยไม่ต้องรอให้ครบเครดติเทอม ท าให้ 
Supplier มทีุนหมนุเวยีน เพิม่ก าลงัการผลติ หรอืสง่งานได้ตรงเวลามากขึน้ และยงัท าใหบ้รษิทัสามารถขยายระยะเวลาการช าระ
เงนิ (Credit Term) แก่ Supplier อยา่งไรก้งัวล 

ขัน้ตอนการให้บริการสินเช่ือเติมทุนหมนุเวียนคู่ค้า 
1) บรษิทัทีเ่ขา้ร่วมโครงการสง่ PO สัง่ซือ้สนิคา้ 
2) Supplier สง่สนิคา้ใหก้บับรษิทั 
3) Supplier สง่เอกสารวางบลิ (Invoice) ใหก้บับรษิทั  
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4)   Supplier น าบลิมาเบกิเงนิกบั LIT 
5)   LIT ใหช้ าระเงนิคา่สนิคา้ล่วงหน้าให ้Supplier เตม็จ านวนโดยหกัคา่ธรรมเนียม 
6)   เมื่อครบก าหนด บรษิทัทีร่ว่มโครงการจะจา่ยเงนิค่าสนิคา้ให ้LIT 

กระบวนการพิจารณาสินเช่ือ  บรษิทัฯ มกีระบวนการพจิารณาสนิเชื่อดงัน้ี  
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โดยแนวทางในการพจิารณาสนิเชื่อของบรษิทัฯ เป็นดงัน้ี 

1) การพจิารณาเบื้องต้น เจา้หน้าที่ฝ่ายขายเป็นผูต้ดิต่อรวบรวมขอ้มูล รวบรวมเอกสารของลูกคา้เสนอต่อบรษิทั 
ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (บรษิทัยอ่ย) 

2) บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ท าการวเิคราะหส์นิเชื่อ โดยท าการวเิคราะหค์วามสามารถในการก่อหน้ี
ของลูกคา้และลูกหน้ี ลกัษณะโครงการ ความสามารถในการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารของลูกคา้ ตลอดจนประเมนิกระบวนการใน
การรบัช าระหน้ีของลูกหน้ี ทัง้น้ีเพื่อพสิูจน์สถานะแห่งหน้ีว่ามคีวามน่าเชื่อถือเพยีงใด และโอกาสในการได้รบัเงนิโดยตรงจาก
ลูกหน้ีเป็นส าคญั 

3) การตรวจสอบขอ้มลูและการวเิคราะหส์นิเชื่อ เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ เช่น ทะเบยีนการคา้ธุรกจิ ขอ้มูลทางการเงนิ งบการเงนิ การเดนิบญัชธีนาคาร เป็นต้น 
จากแหล่งขอ้มูลทัง้ภายนอก และภายในบรษิทั อาทเิช่น กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กรมสรรพากร บมจ.บสิซเินสออนไลน์ ธนาคาร
พาณิชยต์่างๆ เป็นต้น รวมทัง้ตรวจสอบขอ้มลูของลูกหน้ีการคา้ พรอ้มทัง้จดัท าใบค าขออนุมตัสินิเชื่อ (Credit Approval) โดยใช้ 

เจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 

น าเสนอขอ้มลูเขา้ทีป่ระชุมฝ่าย
บรหิารของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณา

เบือ้งตน้ 

กรณีทีต่อ้งขอเอกสาร 
หรอืขอ้มลูอื่นเพิม่เตมิ 

กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
และเอกสารครบถว้น 

ฝ่ายควบคมุสนิเชื่อตรวจสอบเอกสารและขอ้มลูต่างๆ พรอ้มจดัท าใบค าขอเสนออนุมตัวิงเงนิ
เพื่อเสนอต่อผูม้อี านาจอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อแต่ละประเภท 

แจง้ผลการอนุมตัวิงเงนิ
ด าเนินการเรื่องสญัญา 

เบกิจา่ยเงนิตามเงื่อนไข 

วเิคราะหส์นิเชื่อ โดย บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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“นโยบายการให้สนิเชื่อแต่ละประเภท”  มาเป็นแนวทางในการขออนุมตัิสนิเชื่อแต่ละประเภท  เพื่อน าเสนอขออนุมตัิสนิเชื่อต่อผูม้ ี
อ านาจอนุมตัติ่อไป  โดยบรษิทัฯ จะมกีารอนุมตัสินิเชื่อแต่ละผลติภณัฑแ์ยกจากกนัตามนโยบายของแต่ละผลติภณัฑ ์
 

4) บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั และเจา้หน้าฝ่ายขาย น าเสนอขอ้มูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสนิเชื่อ
เพื่อรว่มหาแนวทางหรอืความเป็นไปไดใ้นการใหส้นิเชื่อ ซึง่ในทีป่ระชุมจะประกอบไปดว้ย 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
- เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  ในการประชุมน้ีจะยงัไม่พจิารณาเพื่ออนุมตัสินิเชื่อ แต่เป็นการประชุมเพื่อใหแ้นวทาง ตลอดจนขอ้จ ากดัต่างๆ และ
ความเป็นไปไดท้ี่ลูกคา้จะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อ ซึง่ในขัน้ตอนน้ีฝ่ายขายของบรษิทัฯจะตดิต่อแจง้ใหลู้กคา้ทราบผลการ
พจิารณาเบื้องต้น เพื่อท าความเข้าใจกบัลูกค้าให้ทราบถึงแนวทาง ตลอดจนข้อจ ากดัต่างๆ และความเป็นไปได้ หากมคีวาม
จ าเป็นทีต่อ้งมปีรบัเปลีย่นเงื่อนไขต่างๆ ลูกคา้จะไดท้ราบก่อนทีจ่ะใหด้ าเนินการในขัน้ตอนต่อไปโดยจะพจิารณาถงึประเดน็หลกัๆ 
5 ขอ้ คอื 

(1) ลูกหน้ีของลูกคา้จะตอ้งเป็นภาคราชการหรอืภาคเอกชนขนาดใหญ่ 
(2) สามารถโอนสทิธกิารรบัเงนิได้ หากไม่ได้ สามารถที่จะมอบอ านาจการรบัช าระเงนิหรอืใช้บญัชีควบคุม

เพื่อทีจ่ะควบคมุการช าระเงนิได ้
(3) ลูกคา้เป็นผูป้ระกอบการทีท่ าธรุกจิอยูใ่นอุตสาหกรรมนัน้ๆ 
(4) ผลิตภณัฑ์ที่ลูกค้าจะส่งมอบให้แก่ลูกหน้ีไม่มคีวามซบัซ้อน และไม่มเีงื่อนไขในการส่งมอบที่ไม่สามารถ

ควบคมุได ้
(5) หากเกดิปัญหาทีลู่กหน้ีไมส่ามารถช าระหน้ีได ้ ลูกคา้มคีวามสามารถทีจ่ะช าระคนืบรษิทัฯ ได ้ 

  เมื่อผ่านการอนุมตัใินที่ประชุมแล้ว จงึจะเขา้สู่ข ัน้ตอนการขออนุมตัสินิเชื่อ (Credit Approval) เพื่อท าการอนุมตัิใน
ขัน้ตอนต่อๆ ไป  
 
 การอนุมติัสินเช่ือ   

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดอ านาจในการอนุมตัสินิเชื่อ โดยใชก้บัสนิเชื่อทุกประเภท ดงัน้ี 
 
 
ล า 
ดบั 

 
 

วงเงนิ 

ผูม้อี านาจอนุมตั ิ

คณะกรรมการ
บรษิทั 
(BOD) 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

(Exec.Com) 

กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
(MD) 

ผูช้่วย
กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
(AMD) 

1. ลกูคา้ ไมจ่ ากดั nil 100 3 

2. ลกูหนี้ 
2.1 ราชการ [ต่อลกูคา้ 1 ราย]/(ต่อสญัญา) 
2.2 เอกชน [ต่อราย]/(ต่อสญัญา) 

 
ไมจ่ ากดั 
ไมจ่ ากดั 

 
[50]/(40) 
[40]/(20) 

 
[50]/(20) 
[20]/(20) 

 
[3]/(3) 
[3]/(3) 

3. วงเงนิทีเ่กนิ 5% จากวงเงนิอนุมตัขิอง
คณะกรรมการแต่ไมเ่กนิ 10 ลบ. 

ไมจ่ ากดั nil 5% แต่ไมเ่กนิ 
10 ลบ. 

nil 

4. การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้รบั รายได้
ค่าธรรมเนียมและบรกิาร และอตัราก าไรจากการ
จดัหาสนิคา้ 

/ - - - 
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 โดยลูกค้าแต่ละรายของบริษทัฯ จะมีการก าหนดวงเงินรวมในการให้สนิเชื่อทุกประเภท  รวมทัง้มีการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารก ากบัลูกหน้ีรายใหญ่ (Single Lending Limit) ของลูกคา้แต่ละราย ซึ่งรวมถงึลูกคา้ในกลุ่มเดยีวกนัจะสามารถขอ
สนิเชื่อรวมทุกประเภทไดไ้มเ่กนิ 20% จากยอดลูกหน้ีคงคา้งทัง้หมดของบรษิทัฯ 
 ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดวงเงนิลูกหน้ี  โดยวงเงนิลูกหน้ีที่เป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ จะไมม่กีารจ ากดัวงเงนิ เน่ืองจากความเสีย่งในการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดค้อ่นขา้งต ่า ในขณะทีลู่กหน้ีภาคเอกชน 
จะถูกก าหนดโดยพจิารณาจากฐานะการเงนิ และผลประกอบการของลูกหน้ีแต่ละราย 

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

1) คา้งช าระไมเ่กนิ 3 เดอืน  ฝ่ายปฏบิตักิารและฝ่ายการตลาดตดิตามลูกคา้เพื่อหาสาเหตุ 
 การล่าชา้ของหน้ีการคา้นัน้ พรอ้มเจรจาแกไ้ขหน้ี 
 และรายงานสรปุในทีป่ระชุมผูบ้รหิาร 

2) คา้งช าระเกนิ 3 เดอืน ไมม่คีวามคบืหน้าออกจดหมายทวงถามโดยฝ่ายกฎหมาย 
3) คา้งช าระเกนิ 4 เดอืน ลูกคา้ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่คยเจรจากนัได้ 
  ใหฝ่้ายกฎหมายท าการสง่จดหมายทวงถาม 
4) คา้งช าระเกนิ 6 เดอืน ลูกคา้ไมป่ฏบิตัติามทีต่กลงกนับรษิทัฯ จะสง่เรื่องไปที ่
  ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ (Outsource) ใหด้ าเนินการ 
  กบัลูกคา้ต่อไป โดยมฝ่ีายปฏบิตักิารดแูลตดิตามงาน 
  อยา่งใกลช้ดิ  
5) กรณีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจน บรษิทัฯ ด าเนินการด าเนินคดใีนแต่ละมาตรการพรอ้มๆ กนั 
  โดยไมร่อเวลาหรอืขัน้ตอนในแต่ละมาตรการซึง่ตอ้ง 
  ด าเนินการทุกวธิกีารรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 

2.2 บริษทั ลิท เซอรวิ์ส แมเนจเม้นท์ จ ากดั (บริษทัย่อย) 
 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
  การใหบ้รกิารขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูลสนิเชื่อให้กบัลูกคา้ที่มาขอสนิเชื่อกบับรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
และบุคคลภายนอก โดยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลการ
วเิคราะหส์นิเชื่อ (Credit Scoring)  ตลอดจนการบรหิารโครงการสนิเชื่อ ไดแ้ก่การจดัเตรยีมสญัญา การตดิตามหน้ี  และใหบ้รกิาร
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนทางสนิเชื่อ 

 
2.3 การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

 
  กลยทุธใ์นการแข่งขนั 

2.3.1 การมีผลิตภณัฑห์ลกัและผลิตภณัฑเ์สริมท่ีหลากหลายครบวงจร 
บรษิทัฯใหค้วามส าคญักบั “การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม” จงึพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิให้ครบวงจรการท า

ธุรกิจที่จะท าให้ลูกค้าสามารถแข่งขนัได้โดยลดอุปสรรคด้านจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ  ปัจจุบนับรษิทัฯ มี
ผลิตภณัฑ์หลกัที่ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ สินเชื่อสญัญาเช่าทางการเงิน  สินเชื่อสญัญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรบัโอนสิทธิ
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เรียกร้อง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักเหล่าน้ีแล้ว บริษทัฯ ยงัมีบริการเสริมต่างๆที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนสนิเชื่อล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซองเพื่อให้ลูกคา้สามารถด าเนินธุรกิจได้
ตัง้แต่เริม่ประมูลงาน รวมทัง้สนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการและบรกิารจดัหาสนิคา้ เพื่อช่วยใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้หลงัจาก
ประมลูงานไดก่้อนทีจ่ะใหบ้รกิารสนิเชื่อทีเ่ป็นผลติภณัฑห์ลกัอื่นๆ ต่อไป 

2.3.2 การบริการท่ีครบวงจร รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ตรงในสายธุรกิจที่ให้บรกิาร ตลอดจนบรษิทัฯ มกีารจดั

โครงสร้างองค์กรและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อประเภทต่างๆ ให้ส ัน้และกระชบั ท าให้บริษทัฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในอุตสาหกรรมของตนเองไดอ้ยา่งทนัท่วงทนีอกจากน้ี พนกังานฝ่ายการตลาดของบรษิทัฯ เป็นผูม้คีวามสามารถ
ที่หลากหลายคอืมปีระสบการณ์ทัง้ด้านควบคุมสนิเชื่อ รวมทัง้ด้านการขาย ส่งผลท าให้สามารถเขา้ใจความต้องการของลูกคา้  
รวมทัง้สามารถให้แนวทางเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาสินเชื่อของบริษทัฯ เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถประเมิน
สถานการณ์ทีจ่ะเขา้แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้

2.3.3 ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูค้า 
พนกังานของบรษิทัฯ มกีารเขา้พบลูกคา้เป็นประจ า เพื่อรบัทราบถงึความตอ้งการเพิม่เตมิ หรอืปัญหาการใช้

บรกิารของลูกคา้ นอกจากน้ี พนักงานขายของบรษิทัฯ สามารถใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัประเภทของบรกิารที่เหมาะสม ตลอดจน
ขอ้มูลที่เพยีงพอเพื่อประกอบการตดัสนิใจของลูกคา้ การที่บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้ ย่อมเป็นการสรา้งความไวว้างใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ เมื่อลูกคา้ต้องการแหล่งเงนิทุน ลูกคา้กจ็ะกลบัมาใช้บรกิารที่บรษิทัฯ นอกจากน้ี การใกล้ชดิกบัลูกคา้ท าใหบ้ริษทัฯ 
เขา้ใจในความต้องการของลูกคา้ รวมไปถงึรบัรูถ้งึความต้องการใหม่ๆที่เกิดขึ้น ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ
ออกมาเพื่อตอบสนองลูกคา้ไดม้ากขึน้ 

2.3.4 อตัราค่าบริการท่ีชดัเจน 
อตัราคา่บรกิารของบรษิทัฯถูกก าหนดอยา่งชดัเจน ไมม่อีตัราคา่บรกิารแฝง ลูกคา้จงึมัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ ไมม่ี

การคดิค่าบรกิารในลกัษณะที่เป็นการเอาเปรยีบลูกคา้ ถงึแมว้่าอตัราค่าบรกิารที่บรษิทัฯ เรยีกเกบ็จากลูกคา้จะสูงกว่าเมื่อเทยีบ
กบัสถาบนัการเงนิ แต่ส่วนใหญ่ยงัคงต ่ากว่าการใช้บรกิารการเงนินอกระบบหรอืการใช้บรกิารของผูป้ระกอบการที่ไม่ใช่สถาบนั
การเงินด้วยกนั ถึงแม้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทัฯ และผู้ประกอบการอื่นที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิจะเป็นกลุ่มเดียวกนัคอื
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม แต่บรษิทัฯ จะคดัเลอืกเฉพาะผูป้ระกอบการที่มลีูกหน้ีขนาดใหญ่เช่น หน่วยงานราชการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืลูกหน้ีเอกชนรายใหญ่ ดงันัน้ ความเสีย่งจงึถูกจ ากดัในระดบัหน่ึง จงึท าใหส้ามารถลดภาระหน้ีสูญที่อาจเกดิขึน้ 
และสามารถลดค่าบรกิารลงให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงที่รบัได้ ในขณะที่ผู้ให้บรกิารนอกระบบจะไม่คดักรองลูกค้าจงึตัง้อตัรา
ค่าบริการในระดบัสูงเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงเฉลี่ยโดยรวม รวมทัง้บางรายอาจมีการคิดค่าบริการแฝงต่างๆ เช่น การคิด
ค่าบรกิารจดัเก็บหน้ีในอตัรารอ้ยละของจ านวนเงนิที่จดัเกบ็ ในขณะที่บรษิทัฯ คดิค่าบรกิารเป็นอตัราคงที่ ตามจ านวนครัง้หรอื
ระยะทางในการจดัเกบ็เน่ืองจากอตัราคา่บรกิารของบรษิทัฯ ทีช่ดัเจน ท าใหลู้กคา้สามารถประเมนิต้นทุนการแขง่ขนัของตนเองได้
อย่างถูกต้อง ช่วยใหลู้กคา้สามารถที่จะวางแผนในการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสม ท าใหลู้กคา้มคีวามพอใจในการบรกิารของ
บรษิทัฯ 

2.3.5 ความยืดหยุ่นในการให้สินเช่ือ 
ปรชัญาการใหบ้รกิารสนิเชื่อในทุกผลติภณัฑ์การเงนิต่างๆของบรษิทัฯ ไม่ไดต้ัง้อยู่บนความจ าเป็นที่ต้องมี

หลกัประกนัประกอบการพจิารณาสนิเชื่อ เน่ืองจากบรษิทัฯ เขา้ใจถงึภาระการหาหลกัประกนัในการขอกูย้มืเงนิของผูป้ระกอบการ 
ซึง่เป็นขอ้จ ากดัหลกัในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและเป็นเหตุผลส าคญัในการขาดโอกาสในการแข่งขนัและเตบิโต แต่ทุกผลติภณัฑ์
การเงนิต่างๆของบรษิทัฯจะให้ความส าคญักบัผูท้ี่เป็นผู้ช าระหน้ีขัน้ตอนสุดท้าย และผูค้รอบครองสนิค้า บรกิาร หรอืสนิทรพัย์
ดงันัน้ ถงึแมลู้กคา้ของบรษิทัฯ จะไม่มหีลกัประกนั บรษิทัฯ จะพจิารณาการใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ที่มลีูกหน้ีเป็นหน่วยงานราชการ
รฐัวสิาหกจิหรอืองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ซึง่มคีวามสามารถในการช าระหน้ีสงูดว้ยแนวคดิน้ีจงึท าใหบ้รษิทัฯ เป็นทางเลอืกทีส่ าคญั
ส าหรบัลูกคา้ทีป่ระกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในการหาเงนิทุนเพื่อประกอบธุรกจิ 

2.3.6 ความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมไอที 
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  สนิคา้ไอทเีป็นสนิคา้ทีม่คีวามส าคญัในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคและไดร้บัความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ ในช่วง
เวลาทีผ่า่นมา และจากขอ้มลูของศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ อุตสาหกรรมไอทมีแีนวโน้มการเตบิโต
สงูขึน้จากการลงทุนทัง้ของหน่วยงานราชการ และรฐัวสิาหกจิเน่ืองจากสนิคา้ไอทนีัน้เป็นสนิคา้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงรวดเรว็และมี
วงจรชวีติของผลติภณัฑท์ี่ค่อนข้างสัน้และการที่บรษิทัฯ อยู่ในกลุ่มเอสวโีอเอ ซึ่งเป็นผูน้ าดา้นสนิคา้ไอทมีานานมากกว่า 25 ปี 
บริษทัฯ จึงมีความเชี่ยวชาญช านาญในอุตสาหกรรมไอที มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสามารถคาดการณ์แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมไอทไีดอ้ย่างแม่นย าท าใหเ้ขา้ใจสภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมไอทแีละเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เป็นอย่าง
ด ีบรษิทัฯ จงึสามารถทีจ่ะปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไอทไีดอ้ย่างรวดเรว็และด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่จะสง่ผลท าใหบ้รษิทัฯ สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.3.7 ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงาน 
  ความรูแ้ละประสบการณ์ของพนกังานทีเ่รารบัจากคนหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนบรษิทัเองไมปิ่ดกัน้ที่
จะเรยีนรู้และท าความเข้าใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจในแต่ละประเภท ท าให้บรษิทัฯ สามารถขยายการให้บรกิารสนิเชื่อไปสู่
อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างไรข้ดีจ ากดั อกีทัง้เพื่อการบรหิารความเสีย่งไปในทุกๆ 
กลุ่มอุตสาหกรรม หากมีอุตสากรรมไหนที่บริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม บริษทัก็จะไม่พิจารณาเดินหน้าต่อ เช่น 
อุตสาหกรรมการใหส้นิเชื่อรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
 

 ลกัษณะลกูค้า 
  ลูกคา้ของบรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มศีกัยภาพในการเตบิโต มคีวามสามารถ
และมปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิสามารถผ่อนช าระหน้ีไดต้ามก าหนดแต่ขาดแหล่งเงนิทุนสนับสนุนเน่ืองจากมขีอ้จ ากดัใน
การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนจดทะเบยีน หลกัทรพัยค์ ้าประกนั  ปัจจุบนัลูกคา้ของบรษิทัฯ ไม่ไดจ้ ากดั
อยู่เฉพาะเพยีงอุตสาหกรรมไอทเีป็นหลกั จากความรูแ้ละประสบการณ์ของผูบ้รหิารและพนักงานท าใหบ้ รษิทัฯ มลีูกคา้ในหลาก 
หลายธุรกจิ เช่น ธุรกจิก่อสรา้งและปรบัปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ธุรกจิการให้บรกิารจา้งแรงงาน ธุรกจิขนส่งโลจิสติกส์ 
ตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาล ระบบสื่อสารและโทรคมมนาคม ยทุธภณัฑท์หาร โฆษณาสื่อประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
 

 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภาวะอตุสาหกรรม 

  ธรุกจิการใหส้นิเชื่อประเภทสญัญาเช่าทางการเงนิหรอืลสีซิง่ และ สญัญาเช่าซือ้ 
  ลีสซิ่งและเช่าซื้อ มีความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิเ์ป็นส าคญั โดยเมื่อครบก าหนดตามสญัญาลีสซิ่ง 
กรรมสทิธิจ์ะตกเป็นของผูใ้หบ้รกิาร (ผูใ้หกู้้)  ในขณะที่เช่าซื้อกรรมสทิธิจ์ะตกเป็นของผูเ้ช่า (ผูกู้้) โดยลสีซิง่มอีตัราการเตบิโตสงู
มากในระยะหลงั ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนทางภาษีจากภาครฐัใหแ้ก่ผู้เช่าที่เป็นนิตบิุคคล  ผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อส่วนใหญ่จะ
เน้นการให้บริการสินทรพัย์ประเภทรถยนต์ หรือเครื่องจกัร ในขณะที่จะไม่ค่อยนิยมให้สินเชื่อ IT เน่ืองจากข้อจ ากัดของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม IT และ
อุตสาหกรรมดงักล่าวยงัคงมคีวามตอ้งการในภาคการศกึษาของหน่วยงานภาครฐั และรฐัวสิาหกจิซึง่เป็นกลุ่มลูกหน้ีหลกัที่บรษิทั
ฯ เน้นการใหบ้รกิาร  ซึ่งจะช่วยส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถเตบิโตตามอุตสาหกรรมดงักล่าว และในปัจจุบนับรษิทัไม่ไดจ้ ากดัการ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อเฉพาะแคภ่าคไอท ี แต่บรษิทัฯ ไดข้ยายการใหบ้รกิารแก่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆดว้ย 
 
  ธรุกจิการใหส้นิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งหรอืแฟคตอริง่ 
  ส าหรบัธุรกจิแฟคตอริง่นัน้ถงึแมจ้ะมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าสนิเชื่อธุรกจิประเภทอื่นที่ไม่ตอ้งใช้หลกัประกนัใน
การขอสนิเชื่อ แต่ในปัจจุบนัระบบการใหส้นิเชื่อรูปแบบใหม่ๆ ของสถาบนัการเงนิมกีารอ านวยความสะดวกแก่ผูกู้้เป็นอย่างมาก 
ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของช่องทางการระดมทุนที่หลากหลายในระยะหลงั สง่ผลใหธ้รุกจิแฟคตอริง่ตอ้งพฒันาตวัเองจากสภาวะ
การแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 
  โดยสถาบนัการเงนิยงัถอืเป็นผูป้ระกอบธุรกจิแฟคตอริง่รายใหญ่ในประเทศไทยทีม่คีวามไดเ้ปรยีบคู่แข่งราย
อื่น โดยเฉพาะด้านต้นทุนทางการเงินที่ต ่ากว่า แต่เน่ืองจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงมีความล่าช้าในการให้บริการ รวมทัง้มี
ข้อจ ากดัค่อนข้างมาก บรษิทัฯ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กจงึสามารถให้บรกิารลูกค้าได้รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพตรงตามความ
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ต้องการของลูกคา้มากกว่า อกีทัง้บรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารสนิเชื่อเสรมิอื่นๆ ไดแ้ก่ Bid Bond ซึ่งมแีนวโน้มเตบิโตตามการลงทุน
ของภาครฐั และจดุเดน่ของบรษิทัฯ ทีส่ าคญัคอื สามารถพจิารณาอนุมตัใิหส้นิเชื่อรวดเรว็กวา่ 

ลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ เป็นคนละกลุ่มกบัลูกคา้ของผู้ใหบ้รกิารที่เป็นสถาบนัการเงนิเน่ืองจากลูกค้า
ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มขี้อจ ากดัในเรื่องทุนจดทะเบียน และหลกัทรพัย์ค ้า
ประกนั  ท าให้ผู้ประกอบการดงักล่าวไม่ได้รบัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิ  ในขณะเดียวกนั ความล่าช้าในกระบวนการ
พจิารณาของสถาบนัการเงนิ รวมทัง้สถาบนัการเงนิสว่นใหญ่ไมเ่น้นลูกหน้ีทีเ่ป็นภาคราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ เน่ืองจากระยะเวลา
ของงาน หรอืระยะเวลาการช าระเงนิก าหนดไดไ้ม่ชดัเจน เหมอืนบรษิทัเอกชนขนาดใหญ่ ท าใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มดงักล่าวหนัมา
ใช้บรกิารของผูใ้หส้นิเชื่อที่ไม่ไดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ อกีทัง้ธนาคารพาณิชยย์งัมขีอ้จ ากดัในการใหส้นิเชื่อภายใต้การก ากบัดูแล
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย สง่ผลท าใหคู้แ่ขง่สว่นใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบการผูใ้หส้นิเชื่อทีไ่มไ่ดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ ซึง่
แต่ละรายจะมบีรกิารสนิเชื่อที่แตกต่างกนั โดยบรษิทัฯจะเน้นลูกคา้ทีม่ลีูกหน้ีการคา้เป็นหน่วยงานรฐับาล และรฐัวสิาหกจิเป็นส่วน
ใหญ่  และใหบ้รกิารสนิเชื่อในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในขณะทีผู่ป้ระกอบการรายอื่นจะเน้นลูกคา้ทีม่ลีูกหน้ีการคา้เป็นบรษิทัเอกชน 
และมฐีานลูกคา้ทีป่ระกอบธรุกจิดา้นอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ท าใหก้ารแขง่ขนัในธรุกจิสนิเชื่อของบรษิทัฯ ไมส่งูมาก 

ธรุกจิการใหบ้รกิารสนิเชื่อกูย้มืเงนิ 
การให้บรกิารสนิเชื่อกู้ยมืเงนิ เป็นการให้สนิเชื่อประเภท Pre Finance เพื่อสนับสนุน SMEs ให้มเีงนิทุน

ส าหรบัด าเนินโครงการ โดยมคีู่สญัญาเป็นหน่วยงานราชการ หรอืเอกชนขนาดใหญ่  ซึ่งบรษิทัฯ จะท าการคดัเลือกลูกค้าที่มี
ประวตัิดจีากการให้สนิเชื่อประเภทแฟคเตอริง่ และพจิารณาให้สนิเชื่อกู้ยมืเงนิเพื่อน าไปด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นสนิเชื่อต้นน ้า 
โดยบรษิทัฯ จะไดผ้ลประโยชน์จากการที่จะไดใ้หบ้รกิารสนิเชื่อแฟคเตอริง่ต่อไป เน่ืองจากลูกคา้ไดท้ าการโอนสทิธเิรยีกรอ้งมาให้
บรษิทัฯ แลว้ ลูกคา้จะไมส่ามารถน าสญัญาดงักล่าวไปขอสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิอื่นได ้
  

3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

1. ความเส่ียงด้านสินเช่ือ  
เน่ืองจากลกัษณะการใหส้นิเชื่อของบรษิทัฯ เป็นการใหส้นิเชื่อที่ไมม่หีลกัประกนั ในกรณีที่เป็นสนิเชื่อสญัญาเช่าทาง

การเงนิและสญัญาเช่าซือ้ ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อจะเกดิจากทัง้คุณภาพของลูกหน้ีการคา้ และคุณภาพของลูกคา้ รวมถงึคุณภาพ
ของสนิคา้และบรกิารที่ลูกคา้สง่มอบใหก้บัลูกหน้ีการคา้ ส าหรบัสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อจะเกิดจาก
คณุภาพของลูกหน้ีเป็นสว่นส าคญั ในขณะทีส่นิเชื่อเพื่อการจดัหาหนงัสอืค ้าประกนัซอง สนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ และบรกิาร
จดัหาสนิค้า ความเสี่ยงด้านสนิเชื่อจะเกิดจากคุณภาพของลูกค้าเป็นส าคญั โดยลกัษณะการให้สนิเชื่อของบรษิทัฯ จะไม่เน้น
ความส าคญัของหลกัประกนั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะมีการท าธุรกรรมกบัทางลูกหน้ีการค้าในส่วนที่เป็นภาคราชการ ภาค
รฐัวสิาหกจิ ซึง่มกีารจดัท าโอนสทิธริบัเงนิเป็นสว่นใหญ่ จงึถอืเป็นการช่วยลดความเสีย่งลงในระดบัเบือ้งตน้แลว้ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการด้านสนิเชื่อ ด้วยการตัง้เกณฑ์และก าหนดขัน้ตอนในการตรวจสอบทัง้
ลูกคา้และลูกหน้ีการคา้อย่างรดักุมก่อนการอนุมตัสินิเชื่อในแต่ละประเภท ดว้ยมาตรการดงักล่าว บรษิทัฯ จงึเชื่อมัน่ในคุณภาพ
ของลูกคา้ ลูกหน้ีการค้า รวมทัง้คุณภาพของสนิค้าและบรกิารที่จะส่งมอบให้กบัลูกหน้ีการค้า โดยที่ผ่านมาในปี  2560 ปี 2561  
และปี 2562 บรษิทัฯ มคีา่เผื่อหน้ีสญูจ านวน 110.29 ลา้นบาท 158.91 ลา้นบาท และ 251.64 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ย
ละ 4.92 ร้อยละ 6.24 และร้อยละ 9.33 ตามล าดบั ของยอดลูกหน้ีคงค้างของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 ปี 2561 และปี 2562  
ตามล าดบั 

 
2. ความเส่ียงด้านความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ดอกเบี้ยเงนิกู้เป็นต้นทุนหลกัของบรษิทัฯ ซึ่งแปรผนัตามภาวะอตัราดอกเบี้ยในตลาด และมผีลต่อการก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลูกคา้ ซึง่การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้อาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จงึมนีโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยเน่ืองจากต้นทุนของ
บรษิทัฯ สว่นใหญ่เกดิจากการกูย้มืระยะสัน้ ดงันัน้ในสว่นทีเ่ป็นสนิเชื่อระยะสัน้ไม่วา่จะเป็นสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื่อ
เพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง สนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ และบรกิารจดัหาสนิคา้ บรษิทัฯ จะสามารถปรบัอตัราดอกเบี้ย
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หรอืค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงนิที่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรบัสนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสญัญาเช่าซื้อ 
บรษิทัฯคดิอตัราดอกเบีย้กบัลูกคา้เป็นอตัราดอกเบีย้คงที ่อยา่งไรกต็าม สว่นต่างระหว่างต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ กบัอตัรา
ดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลูกคา้ จะมกีารบวกเพิม่เพื่อใหเ้พยีงพอกบัความเสีย่งดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเกดิขึน้   

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้บริหารจดัการในการหาแหล่งเงินทุนที่มีระยะเวลาสอดคล้องกบัสินเชื่อแต่ละประเภท 
(Matching Source) เพื่อลดความเสีย่งในดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อกีแนวทางหน่ึงดว้ย 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีถาบนัการเงนิที่ให้การสนับสนุนในด้านการเงนิหลายแห่ง โดยมวีงเงนิรวม

ทัง้สิน้ 1,155 ลา้นบาท ทัง้น้ีวงเงนิสว่นใหญ่เป็นวงเงนิระยะสัน้เป็นจ านวน 1,055 ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีและ
ตัว๋สญัญาใช้เงนิ (P/N)  ซึ่งอาจมคีวามเสีย่งในการถูกเรยีกใหช้ าระคนืเงนิก่อนก าหนดระยะเวลา หรอื กรณีสถาบนัการเงนิไมต่่อ
อายสุญัญาตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารสภาพคล่องเพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวโดยพยายามจดัสรรแหล่งใช้ไป 
(Use of Fund) ของเงนิทุนใหส้อดคล้องกบัแหล่งไดม้าของเงนิทุน (Source of Fund) รวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการใช้
เครื่องมอืทางการเงนิใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เช่นการขายลดตัว๋แลกเงนิ (Bill 
of Exchange) ใหแ้ก่ผูล้งทุน และการออกหุน้กู้เสนอขายแก่นกัลงทุน ซึง่จะช่วยท าใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารสภาพคล่องได้ดขีึน้ 
รวมทัง้เพิม่ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนในการปล่อยสนิเชื่อในอนาคต ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มี
สดัส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้เท่ากบั 1.30 เท่า และ 1.42 เท่าตามล าดบั ส าหรบั ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯและ
บรษิทัยอ่ย มสีดัสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2.13 เท่า   

 
4. ความเส่ียงด้านการตลาดและการแข่งขนั 

บรษิทัฯ มคีวามเสี่ยงจากการแข่งขนักบัผู้ให้บรกิารสนิเชื่อที่เป็นสถาบนัการเงนิ หรอืผู้ให้สนิเชื่อที่มผีู้ถือหุ้นที่เป็น
สถาบนัการเงนิ อยา่งไรกต็าม ลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ เป็นคนละกลุ่มกบัลูกคา้ของผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเน่ืองจาก
ลูกคา้ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มขีอ้จ ากดัในเรื่องทุนจดทะเบยีนและหลกัทรพัยค์ ้า
ประกนั ท าใหผู้ป้ระกอบการดงักล่าวไม่ได้รบัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิและไม่ได้รบัสนิเชื่อที่ต้องการอย่างทนัเวลา  ใน
ขณะเดยีวกนั ความล่าชา้ในกระบวนการพจิารณาของสถาบนัการเงนิ รวมทัง้สถาบนัการเงนิส่วนใหญ่จะไมเ่น้นลูกหน้ีทีเ่ป็นภาค
ราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ เน่ืองจากระยะเวลาของงานหรอืระยะเวลาการช าระเงนิก าหนดไดไ้ม่ชดั เจนเหมอืนบรษิทัเอกชนขนาด
ใหญ่ ท าใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มดงักล่าวหนัมาใชบ้รกิารของผูใ้หส้นิเชื่อทีไ่มไ่ดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ 

คู่แข่งขนัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จงึเป็นผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ โดยแต่ละผูป้ระกอบการต่างเน้นการ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อในแต่ละประเภทที่แตกต่างกนั ในขณะที่บรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารสนิเชื่อที่ครบวงจรตัง้แต่การสนับสนุนสนิเชื่อ
ล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สนิเชื่อเพื่อการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัซอง (Bid Bond) เพื่อใหลู้กคา้สามารถด าเนินธุรกจิไดต้ัง้แต่
เริม่ประมลูงาน รวมทัง้สนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ (Project Backup Financing) และบรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) เพื่อ
ช่วยใหลู้กคา้สามารถจดัหาสนิคา้หลงัจากประมลูงานได ้ก่อนที่จะใหบ้รกิารสนิเชื่อทีเ่ป็นผลติภณัฑห์ลกัอื่นๆ (Post-Finance) ไม่
วา่จะเป็นสนิเชื่อสญัญาเช่าทางการเงนิ สนิเชื่อสญัญาเช่าซือ้ หรอืสนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งต่อไป และดว้ยกลยทุธก์ารตลาด
ทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ไมว่า่จะเป็นการบรกิารทีค่รบวงจร รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้ อตัราคา่บรกิารที่
ชดัเจน  ความยดืหยุ่นในการใหส้นิเชื่อ รวมทัง้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอท ีซึ่งปัจจุบนัหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 
รวมทัง้เอกชนขนาดใหญ่มกีารลงทุนในการพฒันางานดา้นไอทคีอ่นขา้งมาก ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถแขง่กบัผูป้ระกอบการรายอื่น
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
5. ความเส่ียงในการพ่ึงพิงบคุลากร 

ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ พนักงานถอืเป็นบุคลากรที่ส าคญั โดยเฉพาะเจา้หน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดเพราะ
จะเป็นผูท้ีเ่ขา้ถงึและตดิต่อกบัลูกคา้ ซึง่บุคลากรเหล่าน้ี ถอืเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ หากตอ้ง
เสยีบุคลากรเหล่าน้ีไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มมีาตรการในการลดความเสี่ยงจากการ
สูญเสยีบุคลากรดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาและส่งเสรมิบุคลากรให้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานและ
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เตบิโตไปพรอ้มๆ กบัความส าเรจ็ของบรษิทัฯ มกีารจา่ยคา่ตอบแทนในอตัราตลาดเพื่อจงูใจใหบุ้คลากรดงักล่าวท างานกบับรษิทัฯ 
อยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,200,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนักงาน
ของบรษิทัฯ พร้อมกบัการเสนอขายให้แก่ประชาชน (ในราคาเดยีวกนั) ซึ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นเจ้าของบรษิทัฯ     
ทีร่ว่มสรา้งมารวมทัง้จะช่วยเสรมิสรา้งก าลงัใจ และแรงจงูใจใหพ้นักงานท างานอยู่กบับรษิทัฯ ในระยะยาว นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงั
มนีโยบายในการพฒันาความรูค้วามสามารถในการท างานเป็นทมี ไม่ยดึตดิกบัตวับุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเสีย่งจากการพึ่งพงิ
บุคลากรคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ อย่างไรกต็าม จากอดตีที่ผ่านมาอตัราหมุนเวยีนของบุคลากรในต าแหน่งที่ส าคญัอยูใ่นระดบัที่
ต ่ามาก ซึง่สะทอ้นถงึความภกัดขีองบุคลากรทีม่ตี่อองคก์ร รวมถงึความเชื่อมัน่ในศกัยภาพขององคก์ร และในปี 2558 บรษิทัฯ ได้
จดัท าโครงการสะสมหุ้นส าหรบัพนักงานบรษิทัจดทะเบียน  EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท า
สญัญา บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการเป็นตวัแทนจดัการโครงการ โครงการมอีายุ 3 ปี ตัง้แต่ 
เดอืนเมษายน 2558 – มนีาคม 2561 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อธ ารงรกัษาผูบ้รหิารและพนักงานใหท้ างานอยู่กบับรษิทัในระยะยาว  
ส่งเสรมิความคดิและความรูส้กึของพนักงานในการเป็นเจา้ของกจิการร่วมกนั เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิผ่าน
การสรา้งแรงจูงใจ และเสรมิสรา้งวนิัยในการออมใหก้บัพนักงาน ในระหว่างที่โครงการยงัไม่หมดอายุ หากมพีนักงานที่ยงัไม่มี
คุณสมบตัทิี่สามารถเขา้ร่วม ณ ขณะน้ีแต่จะมคีุณสมบตัคิรบก่อนสิน้อายุโครงการ กส็ามารถแสดงเจตจ านงเขา้รว่มไดใ้นทุกวนัที ่
1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงนิน าส่งโครงการน้ี มรีายละเอียดดงัน้ีคอื พนักงานหรอืผู้บรหิาร  (ส่วนงาน Back Office)       
ที่เขา้ร่วมโครงการในอตัรารอ้ยละ 5 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (ส่วนงาน Front Office)ที่เขา้
ร่วมโครงการในอตัรารอ้ยละ 5 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) และเงนิจูงใจ (Incentive) รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 100,000  บาท 
(หมายเหตุ :  ฐานเงนิเดอืน (Base Salary) โดยไมร่วมคา่ครองชพี คา่ต าแหน่ง คา่น ้ามนัและยานพาหนะ ตลอดจนรายไดอ้ื่นๆที่
มลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะสมทบการจา่ยในอตัราเท่ากบัเงนิน าสง่ของพนักงานตลอดโครงการ 

และในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมตัิให้บริษทัจัดท าโครงการสะสมหุ้นส าหรบัพนักงานบริษทั EJIP 
โครงการ 2  โครงการมอีายุ 3 ปี ตัง้แต่ เมษายน 2561 –   มนีาคม 2564 และได้เพิม่อตัราการน าส่งเงนิเข้าร่วมโครงการของ
พนกังาน ซึง่บรษิทัฯ จะหกัเงนิผูท้ีม่สีทิธแิละสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการในอตัรารอ้ยละ 10 จากฐานเงนิเดอืน (Base Salary) สงูสดุ
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดอืน (หมายเหตุ :  ฐานเงนิเดอืน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ ค่าต าแหน่ง ค่าน ้ามนัและ
ยานพาหนะ ตลอดจนรายไดอ้ื่นๆ ที่มลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะสมทบการจ่ายในอตัราเท่ากบัเงนิน าส่งของพนักงานตลอด
โครงการ 

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

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ และภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนในครัง้น้ี รวมทัง้เอสวโีอเอจะเสนอ
ขายหุน้ที่ตนถอือยู่ต่อประชาชน จ านวน 6,000,000 หุน้ โดยขายหุ้นดงักล่าวพรอ้มกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนและใน
ราคาเดยีวกนัสดัส่วนการถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 47 ต่อมาในปี 2559 ไดม้กีารลดสดัส่วนการถอืหุน้ของเอสวโีอ
เอลงเหลอืรอ้ยละ 39.9 และในปี 2560 บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) ไดม้นีโยบายในการลดสดัส่วนการถอืหุน้ลงเหลอืรอ้ยละ 
35.0 และ 30.0 ตามล าดบั ซึ่งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวยงัคงสามารถควบคุมมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมายก าหนด
หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดให้ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีง เน่ืองจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่สามารถใช้เสยีงซึ่งเกนิกว่ารอ้ยละ  25 ส าหรบัการใช้สทิธใินการคดัคา้นในมตติ่างๆ ได้ 
สง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไมอ่าจถ่วงดลุการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ได ้

อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่มคีวามต้องการให้อสิระแก่บรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ 
เป็นธรุกจิการเงนิ อยา่งชดัเจน ซึง่แตกต่างจากธรุกจิของเอสวโีอเอ ถงึแมว้า่เอสวโีอเอจะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ แต่กต็ระหนักดวี่า
ธรุกจิลกัษณะน้ีตอ้งการความเชีย่วชาญในการบรหิารงาน โดยจะเหน็ไดว้า่ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ใน
ธรุกจิดา้นการเงนิ ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้มาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ท่าน จาก
จ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ซึง่มปีระสบการณ์ธรุกจิดา้นการเงนิหรอืมคีวามรูเ้ฉพาะดา้นทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ตรวจสอบ พจิารณา และกลัน่กรองมใิห้เกดิรายการที่
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการด า เนินงานของบรษิทัฯ โดยภายหลงั
จากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนแล้วโครงสรา้งการบรหิารทัง้ในระดบักรรมการและผูบ้รหิารจะยงัคงเป็นเช่นเดมิ  
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7. ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู  

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการบริหารจดัการข้อมูลระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้จดัจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการพฒันาซอฟท์แวรส์ าหรบัระบบการจดัการสารสนเทศขึน้ และใหบ้รกิารดูแลระบบฐานขอ้มูลดว้ย อย่างไรกต็ามระบบ
สารสนเทศที่มอียู่ในปัจจุบนัของบรษิทัฯ มคีุณภาพและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลอื่นๆ และระบบ
การสื่อสารขอ้มูลไปยงัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม ตลอดจนมกีารใช้นโยบายการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปเหมาะสมกบัธุรกจิ รวมถงึ
บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ และขอ้มูล การป้องกนัการสูญหาย การเรยีกคนืขอ้มูล และมกีารควบคมุ
การล่วงละเมดิลขิสทิธิ ์การท าซ ้า ดดัแปลง แกไ้ขขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ การรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ทัง้ของบรษิทั และลูกคา้ เพื่อใหบ้รษิทัสามาถจดัการระบบสารสนเทศ และขอ้มลูภายในองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาระบบสารสนเทศใหม้คีวามทนัสมยัต่อการเตบิโตในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ปัจจบุนั และเพื่อใหเ้ป็นการเน้นย ้าในดา้นประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในดา้นเทคโนโลยขีองกลุ่มบรษิทั เอสวโีอเอ โดยในปี 
2562 – 2563 บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการพฒันาซอฟท์แวร์ส าหรบัระบบการจดัการสารสนเทศให้สามารถบริการลูกค้าได้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้อยา่งต่อเน่ือง และเพื่อการพฒันาสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร  และสามารถรองรบัการเตบิโต
ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัหาเจา้หน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเข้ามารบัผดิชอบดูแลด้านโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ
สารสนเทศ และโครงสรา้งฐานขอ้มูล  เพื่อดูแลรบัผดิชอบสารสนเทศของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อกีทัง้เพื่อท าหน้าที่
จดัท าขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดส้ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิาร 

 

8. ความเส่ียงด้านการเปิดเผยข้อมลู 
เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดท้ าการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั  บรษิทัฯ จึงต้องปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ในการ
เปิดเผยขอ้มูลตามที่กฎหมายก าหนด รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลที่มนีัยส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุน ซึ่งบรษิทัฯ อาจมคีวาม
เสี่ยงในด้านการเปิดเผยข้อมูลอนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งได้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรกัษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์อย่างเคร่งครดั และบริษทัฯ  มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถว้น และโปรง่ใสใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยบรษิทัไดก้ าหนดทศิทางการใหข้อ้มลูทีส่ าคญัของบรษิทัอยา่งถูกตอ้งตามความจรงิ 
โดยจะต้องสื่อสารข้อมูลให้ผู้ลงทุนอย่างเท่าเทียมกนัและทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกบักฎหมาย รวมถึงมีข้อห้ามส าหรบั
พนกังาน ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนัการน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ในทางมชิอบ ซึง่เป็นการเอาเปรยีบผูล้งทุน 
และไมถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

 
9. ความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิการใหส้นิเชื่อในผลติภณัฑท์ี่หลากหลาย และมตีลาดในแต่ละผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไป 
ซึ่งลูกค้าของบรษิทัฯ อาจมขี้อจ ากดัในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อจ ากดัในเรื่องของหลกัทรพัย์ค ้าประกนัส าหรบัการขอสนิเชื่อกบัทาง
บริษทัฯ ข้อจ ากดัเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น จากลกัษณะดงักล่าว บริษทัฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจรติของ
พนกังานทัง้จากทีเ่ป็นบุคคลภายในของบรษิทัฯ หรอือาจเกดิจากบุคคลภายนอกของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ตระหนักถงึโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ทุจรติจงึได้วางระบบการควบคุมภายใน และน าระบบสารสนเทศ
เขา้มาช่วยสนับสนุน รวมถงึบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการปลูกจติส านึกในเรื่องของความซื่อสตัย ์(Integrity) โดยมโีครงการ 
Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อใหพ้นกังานไดอ้อมและสรา้งผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวและมสี่วนร่วม
เป็นเจา้ของบรษิทั (Sense of Ownership) มชี่องทางใหแ้จง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) ผ่านเวป็
ไซต์บรษิทัฯ มกีารก าหนดอ านาจอนุมตัติามสายงาน การควบคุมก่อนปล่อยสนิเชื่อดว้ยการพสิูจน์การมตีวัตนของหน้ี การจดัท า
เอกสารการโอนสทิธกิารรบัช าระเงนิ โดยใหลู้กคา้โอนสทิธกิารรบัช าระเงนิมาทีบ่รษิทัฯ เป็นตน้  ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดม้แีนวทางจดัการ
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ความเสี่ยงจากการทุจรติฉ้อฉล โดยจดัท านโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อก าหนดบทบาท
หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ขัน้ตอนและแนวทางการปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ไวอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

 
10. ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร 

ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นสิง่ทีทุ่กบรษิทัต่างใหค้วามส าคญั เพราะเป็นผลลพัทท์ี่สะท้อนใหเ้หน็ถงึมุมมอง
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีต่อบรษิทั  ประกอบกบัในปัจจบุนัสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Network) เป็นช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูขา่วสารทีร่วดเรว็และมผีูใ้ชง้านเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ หากมขีา่วหรอืเหตุการณ์ดา้นลบปรากฎในสื่อ ซึง่อาจเกดิจากข่าวลอื
ที่ไม่เป็นความจรงิ การเผยแพร่ขอ้มูลของบรษิทัที่คลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางเวป็ไซต์บรษิทั หรอื
สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Network)  ตลอดจนการท าโฆษณาในเอกสารต่างๆ หรอืเกิดจากการด าเนินธุรกิจที่ผดิพลาด หรอื
รูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ยอ่มสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบรษิทั  ซึง่ผลสะทอ้นดงักล่าวอาจเกดิไดท้ัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 

บริษัทฯ จึงได้จดัให้มีฝ่ายพฒันาธุรกิจเพื่อดูแลรบัผิดชอบในส่วนของการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการท า
ประชาสมัพนัธใ์หม้คีวามถูกตอ้งและเหมาะสม และคอยตดิตามขา่วสารทีม่นียัส าคญักบับรษิทัทัง้ทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนมี
การดูแลและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎในเว็ปไซต์บริษทั และสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Network) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ป้องกนัการเขา้ใจผดิทีส่ง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และชื่อเสียงของบรษิทัใหเ้กดิขึน้น้อยทีสุ่ดหรอืเป็นศูนย์ 

 
11. ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

 ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ย ังไม่เคยปรากฏขึ้นหรือไม่เคยมี
ประสบการณ์ ณ เวลาปัจจุบนั แต่ เน่ืองจากในอนาคตมกัจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลายกรณี อนัอาจเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมอืง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลย ีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรอืการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาต ิซึ่งใน
บางเหตุการณ์อาจจะไม่สามารถประเมนิผลกระทบ หรอือาจจะไม่ สามารถระบุความเสีย่งไดแ้ น่นอน เช่น ความเสีย่งจากนาโน
เทคโนโลย ีความเสีย่งจากการปรบัแต่งทางพนัธุกรรม หรอืความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะภูมอิากาศ เป็นตน้ 

 ความเสีย่งที่จะเกดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อบรษิทั ไดแ้ก่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย/ี
Fintech การเปลีย่นผา่นจากยุคปัจจุบนัไปสูยุ่คดจิทิลั (Digital Transformation)  การโจมตทีางอนิเทอรเ์น็ท (Cyber Attack) และ
การโจรกรรมทางอนิเทอรเ์น็ท 

 

แนวทางการบริหารความเส่ียง  
 จดัใหม้กีารรวบรวมขอ้มลู รายงานและเหตุการณ์ทีอ่าจกลายเป็นความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ใหมจ่ากแหล่งต่างๆ เช่น World 

Economic Forum, หน่วยงานรฐั, เป็นต้น เพื่อท าความเขา้ใจและหาวธิกีารในการจ ากดัผลกระทบที่จะมตี่อองค์กรได้
อยา่งเหมาะสม  

 บริษทัอยู่ระหว่างพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบนัที่
ตอ้งการความรวดเรว็ ถูกตอ้ง และแมน่ย า 

 

แผนการด าเนินธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Management) หรือ BCM  
 การวางแผนความต่อเน่ืองทางธุรกจิ เป็นการจดัท า roadmap ในการบรหิารธุรกจิใหด้ าเนินไปอย่างต่อเน่ืองโดยไม่
หยุดชะงกั ในภาวะธุรกจิต้องประสบกบัสถานการณ์ไมป่กตไิมว่่าจะเป็นภยัคุกคามจากภายนอกหรอืภายในอนัจะเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการด าเนินธรุกจิ  

 1.  ปัจจยัด้านการสูญเสียบคุคลส าคญัของบริษทั บรษิทัไดต้ระหนักถงึการเตรยีมใหม้ผีูบ้รหิารรุ่นใหม่ขึน้มาเมื่อ
ผูบ้รหิารรุ่นเก่าหมดวาระลง โดยมกีารจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งส าหรบัผูบ้รหิารระดบักรรมการผูจ้ดัการ หรอื ผูอ้ านวยการ
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และนอกจากนัน้ยงัไดม้กีารฝึกใหผู้บ้รหิารระดบัรองลงมา รวมถงึระดบัหวัหน้างานไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน
การเรยีนรูแ้นวทางในการพจิารณาอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัใินการใหส้นิเชื่อกบัลูกคา้ โดยจะตอ้งวเิคราหค์วามเสีย่งใหร้อบดา้น 
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 2.  ปัจจยัด้านการสูญเสียข้อมูลท่ีส าคญั  ทางบริษัทมีระบบส ารองข้อมูลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร         
รวมทัง้การกู้คนืระบบ (Disaster & Recovery: DR Site) เพื่อรองรบัแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity 
Management: BCM) รองรบัการจดัเก็บและส ารองระบบปฏบิตัิการ (Operation System) ซอฟต์แวร์และโปรแกรมการท างาน 
(Software & Application) และขอ้มูล (Data) ใหส้ามารถใช้งานได้ดแีละมคีวามพรอ้มในการกู้ขอ้มูลคนืกลบัมาใช้งานได้ดงัเดมิ
ตลอดเวลา พรอ้มทัง้รองรบัการสง่ถ่ายขอ้มลูไปจดัเกบ็ส ารองใน Disaster Recovery Site อกีทางหน่ึง 

 การด าเนินการ เมื่อเกดิภาวะวกิฤตขิึน้ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจสัง่การ แกไ้ขเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่าง 
ๆ ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสูง และจะสื่อสารใหพ้นักงานทุกระดบั และ ลูกคา้ไดท้ราบผ่านช่องทาง LINE, Email ตลอดจนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั หรอืช่องทางอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม 

 

การสร้างวฒันธรรมองคก์รในการบริหารความเส่ียง (Risk Culture) 
 บรษิทัตระหนักดวีา่วฒันธรรมองคก์รเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเรจ็ของการบรหิารความเสีย่ง ดงันัน้ บรษิทั
ได้ก าหนดให้ผู้บรหิารเป็นผู้สื่อสารถึงความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง และเป็นต้นแบบในการบรหิารความเสี่ยง รวมถึง
สร้างวธิกีารน าการบรหิารความเสี่ยงไปใช้ให้เหน็ผลในทางปฏิบตั ิ โดยได้ให้มกีารถ่ายทอดแนวคดิการบรหิารความเสี่ยงจาก
ระดบับนสู่ระดบัพนักงาน และ ก าหนดให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นหลกัสูตรส าหรบัผู้บรหิารระดบัผู้จดัการขึ้นไป จดัให้มกีาร
แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์การบรหิารความเสีย่งผ่านที่ประชุมกลยุทธ์   และพนักงานทุกคนเป็น Risk Agent ที่มหีน้าที่
จะตอ้งรายงานความเสีย่งใหห้วัหน้างานไดท้ราบ โดยหากพนักงานพบวา่มคีวามเสีย่งเกดิขึ้นจากกระบวนการขัน้ตอนการปฏบิตัิ
ใหร้ายงานให้หวัหน้างาน, ผูบ้งัคบับญัชาทราบถงึความเสีย่งที่พบในการท างานประจ าวนัเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการป้องกนั
แกไ้ขความเสีย่งทีพ่บนัน้ 

การระบปุระเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัของบริษทั (Materiality) 
 ในการระบุประเดน็ส าคญับรษิทัจะมกีารพจิารณาทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยปัจจยัภายในประกอบไป
ดว้ยกลยุทธก์ารด าเนินงาน ความเสีย่งและโอกาส กรอบการด าเนินงาน และการประเมนิการด าเนินการทางดา้นความยัง่ยนืของ
บริษทั ส่วนปัจจยัภายนอกพิจารณาจากการส ารวจความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยขอ้มูลที่ไดจ้ากการพจิารณาทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกจะน ามาประเมนิประเดน็ส าคญัของบริษทัฯ
เพื่อวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
4.1  ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีจากการให้สินเช่ือ 

สนิทรพัยท์ี่ไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบรษิทั คอื ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีจากการให้สนิเชื่อประเภทต่างๆ โดย
สามารถแยกตามประเภทการใหส้นิเชื่อและการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 

ลูกหน้ี 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ลูกหน้ี 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

สนิเชื่อสญัญาเชา่ทางการเงนิ 113.80 4.66 122.61 5.13 

สนิเชื่อสญัญาเชา่ซือ้ 115.46 4.72 168.07 7.03 

สนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง (Factoring) 981.14 40.13 1,032.65 43.18 

บรกิารจดัหาสนิคา้ (Trade Finance) 35.04 1.43 8.06 0.34 

สนิเชื่อเพื่อสนบัสนุนโครงการ (Project Backup Financing) 1,199.27 49.06 1,059.94 44.32 
รวม 2,444.71 100.00 2,391.33 100.00 
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ทัง้น้ี หากแบ่งลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีจากการใหส้นิเชื่อแต่ละประเภทตามรายละเอยีดอายุของยอดหน้ีคงคา้ง และ

การส ารองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูจะเป็นดงัน้ี 
4.2  ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 112.77 97.92 119.22 97.01 
- คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 1.07 0.93 0.89 0.72 
- คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน - - 1.58 1.29 
- คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน - - 1.20 0.98 
- คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน - - -  
- คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 1.33 1.15 -  

รวม 115.17 100.00 122.89 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1.37  0.28  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 113.80  122.61  

 
 
4.3 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

กหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 112.33 86.63 159.84 87.29 

 - คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 1.99 1.54 6.83 3.73 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 0.01 0.008 1.44 0.78 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 0.32 0.25 - - 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน 1.79 1.38 0.11 0.06 

 - คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 13.23 10.20 14.90 8.14 

รวม 129.67 100.00 183.12 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 14.21  15.05  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ – สุทธิ 115.46  168.07  
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4.4 ลกูหน้ีจากการรบัโอนสิทธิเรียกร้อง 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 861.67 79.81 891.91 81.92 

- คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 45.98 4.26 58.49 5.37 

- คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 21.27 1.97 35.25 3.24 

- คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 44.64 4.13 35.85 3.29 

- คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน 53.13 4.92 40.82 3.75 

- คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 52.97 4.91 26.45 2.43 

รวม 1,079.66 100.00 1,088.77 100.00 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 98.51  56.12  

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง – สุทธิ 981.15  1,032.65  

 
4.5 ลกูหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน (Project Backup Financing) 

ลูกหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 1,003.12 75.10 891.24 77.70 

- คา้งช าระน้อยกว่า 1 เดอืน 6.49 0.49 71.48 6.23 

- คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 86.29 6.46 39.31 3.43 

- คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 
- คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน 

78.98 
110.70 

5.91 
8.29 

22.10 
97.24 

1.92 
8.48 

- คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 50.08 3.75 25.70 2.24 

รวม 1,335.66 100.00 1,147.07 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 136.39  87.13  
ลูกหน้ีตามสญัญากู้ยืมเงิน – สุทธิ 1,199.27  1,059.94  

 
 

4.6 ลกูหน้ีการค้า(Trade Finance) 

ลูกหน้ีการค้า 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ลูกหนี้ปกตยิงัไมถ่งึก าหนดช าระ 2.00 42.92 4.62 78.44 
  - คา้งช าระน้อยกวา่ 1 เดอืน - - - - 
  - คา้งช าระตัง้แต่ 1-3 เดอืน 0.79 17.11 0.95 16.13 
  - คา้งช าระตัง้แต่ 3-6 เดอืน 1.86 39.97 - - 
  - คา้งช าระตัง้แต่ 6-12 เดอืน -  - - 
  - คา้งช าระตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป -  0.32 5.43 

รวม 4.65 100.00 5.89 100.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 0.39  0.34  
ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 4.26  5.55  
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นโยบายการตัง้ส ารองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู   

บรษิทัฯ มนีโยบายในการตัง้ส ารองหน้ีสงสยัจะสญูจากอายุหน้ีเป็นเกณฑด์งัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
เน่ืองดว้ยวธิกีารพจิารณาตัง้ส ารองหน้ีสูญดงักล่าวข้างต้นใช้การพจิารณาแต่ละสญัญา ดงันัน้ในกรณีที่ลูกคา้มปัีญหา

เน่ืองจากไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนด และมแีนวโน้มที่จะไม่สามารถส่งมอบงานตามสญัญาอื่นด้วย บรษิทัฯ จะต้องตัง้
ส ารองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูทุกๆ สญัญาทีลู่กคา้น ามาท าธรุกรรมกบับรษิทัโดยสทุธกิบัหลกัประกนัอื่น (ถา้ม)ี เช่น เงนิมดัจ ารบั เงนิ
สว่นต่างรอคนืลูกคา้ เป็นตน้ 

 
 

  นโยบายการตดัหน้ีสญู 
บรษิทัฯ มนีโยบายการตดัหน้ีสูญตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 186 ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการจ าหน่าย

หน้ีสูญจากบญัชลีูกหน้ี  โดยจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบและอนุมตัจิากฝ่ายบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัแล้วแต่กรณีตามตาราง
อ านาจอนุมตั ิ(Authority Table) 

 
4.7 อาคารและอปุกรณ์ 

 รายละเอยีดของทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการ
ประกอบธรุกจิดงัต่อไปน้ี  

 

 
 

ตารางการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
อายุลกูหนี้ ร้อยละจากยอดหน้ี 

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

ประเภทของทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(พนับาท) 
ส่วนปรบัปรุงส านกังานเช่า เป็นของผูใ้หเ้ช่า 11,109 ตามสญัญาเช่า 
ยานพาหนะ เป็นของลซี อทิ 8,433 ไมม่ ี
อุปกรณ์ส านกังาน เป็นของลซี อทิ 1,860 ไมม่ ี
เครือ่งตกแต่งส านกังาน เป็นของลซี อทิ 61 ไมม่ ี
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นของลซี อทิ 4,302 ไมม่ ี
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เป็นของลซี อทิ 2,836 ไมม่ ี
สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ เป็นของลซี อทิ 4,227 ไมม่ ี
ส่วนปรบัปรุงส านกังานเช่า-ระหว่างท า เป็นของผูใ้หเ้ช่า - ตามสญัญาเช่า 

รวม   32,828   
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5) ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไมเ่ป็นคูค่วามหรอืคูก่รณี ในคดดีงัต่อไปน้ี 

1. คดทีี่อาจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยที่มจี านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อื
หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

2. คดทีีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั แต่ไมส่ามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
3. คดทีีไ่มไ่ดเ้กดิจากการประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ 
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6) ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 
ช่ือบริษทั บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 1023 อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี        

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อสญัญาเช่าทางการเงิน (Leasing) สญัญาเช่าซื้อ (Hire 

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

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000353 
โทรศพัท์ 0-2163-4260 
โทรสาร 0-2163-4291-4 
เวบ็ไซต ์ www.leaseit.co.th 
 
 
ช่ือบริษทั บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 1023 อาคาร เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม  3 แขวงช่องนนทรี        

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารวเิคราะหส์นิเชื่อใหก้บัลูกคา้ของ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษทั 0105561087567 
โทรศพัท์ 0-2163-4260 
โทรสาร 0-2163-4291-4 
 
บคุคลอ้างอิง 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท ์ 66(0)-2009-9726   โทรสาร  66(0)-2009-9807-8 
 หรอื TSD Call Center  66(0)-2009-9999 
 
ผูส้อบบญัช ี นางสาวสมใจ คณุปสตุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4499 
 นางสาวศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4604 
 นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4951 
  

 บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท ์66(0)-2264-0777  โทรสาร 66(0)-2264-0789-90 

http://www.leaseit.co.th/
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ส่วนท่ี 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 
7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

7.1 หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ของบรษิทั มดีงัน้ี 
ทุนจดทะเบยีน : 300,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว  : 221,449,456 บาท 
หุน้สามญั  : 221,449,456 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ : 1 บาท 

            โดยบรษิทัไดน้ าหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในวนัที ่25 มนีาคม 7255  
 

7.2 ผู้ถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรก  

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ณ วนัที ่12 มนีาคม 2563 รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

  

ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น  ร้อยละ  

1 บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน) 79,280,601 35.80 
2 นายประยทุธ เอือ้วฒันา 6,134,300 2.77 

3 นายไพโรจน์ สทิธมินตอ์ านวย 5,348,000 2.42 

4 นายสมชาย ปัดภยั 4,606,100 2.08 

5 นายมนิทร ์องิคธ์เนศ 4,102,660 1.85 

6 นายสมพล เอกธรีจติต์ 3,712,319 1.68 
7 นายสหสัชยั รกัมนุษย ์ 2,950,000 1.33 

8 นางสณุี เอกธรีจติต์ 2,772,430 1.25 

9 บรษิทั ไทยเอน็ดวีอีาร ์จ ากดั 2,294,003 1.04 

10 นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ 2,035,000 0.92 

 รายยอ่ยอื่น ๆ  108,214,043 48.87 

 รวม 221,449,456 100.00 
หมายเหต ุ: ล  าดบัที่ 6 และ 8 ตระกลูเอกธีรจิตต ์มีหุน้ทัง้หมด 6,484,749 หุน้ คิดเป็น 2.93% 
 

7.3 นโยบำยเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิของบรษิทัฯ ภายหลงั

การหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจพจิารณาจา่ยเงนิปันผล

ในอตัราทีแ่ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไว ้ หรอืงดจ่ายเงนิปันผล โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ 

ภาวะเศรษฐกจิ และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนเพื่อบรหิารกจิการและการขยายธรุกจิของบรษิทัฯ 
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8.  โครงสรำ้งกำรจดักำร 
 

โครงสร้ำงองคก์ร 
บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

- 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยปฏิบติักำร 

นำงรุ่งนภำ โอกำศ 

 

คณะกรรมกำรบริษทั 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยสนับสนุน 

นำงสำวสิตำพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

นำงชลธิชำ ศภุลกัษณ์เมธำ 

 

ผู้จดักำรทัว่ไป  
ฝ่ำยพฒันำควำมยัง่ยืน 
นำงสำวปิยนันท ์มงคล 

 

รองผู้จดักำรทัว่ไป 
แผนกปฏิบติักำร 1 
นำยบรรจง โฮกเสง็ 

 

รองผู้จดักำรทัว่ไป 
แผนกปฏิบติักำร 2 

นำงสำวสุนทรี หวงัด ำรงเวศ 

 

เลขำนุกำรบริษัท 
นำงสำวปิยนันท ์มงคล 

 

กรรมกำรบริหำรอำวโุส 
นำงสำวปำริฉัตร เหล่ำธีระศิริววงศ ์

 

กรรมกำรผู้จดักำร 
นำยสมพล เอกธีรจิตต์ 

 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 

ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 
นำงสำวอรทยั แสวงเจริญ 

ผู้จดักำรทัว่ไป  
แผนกบริหำรจดักำรทัว่ไป 

นำงสำวประภำพรรณ รกัธรรม 

 

        คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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โครงสร้ำงองคก์ร 
บริษทั ลิท เซอรวิ์ส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยกฏหมำยและนิติกรรมสญัญำ 
นำยพรพล ไพศำลวศิน 

 

ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยวิเครำะห์สินเช่ือ 
นำงสำวดวงกมล กรมำทิตยสุ์ข 

 

กรรมกำรผู้จดักำร 
นำงชลธิชำ ศภุลกัษณ์เมธำ 

 

ผู้จดักำรทัว่ไป 
ฝ่ำยเครดิตและนิติกรรมสญัญำ 

- 
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8.1  คณะกรรมกำรบริษทัฯ  
บรษิทัฯ ไดม้กีารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร โดยคณะกรรมการ

บรษิทัไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยบรษิทัไดก้ าหนดอ านาจอนุมตัขิอง
คณะกรรมการในเรื่องที่ส าคญัต่าง ๆ เอาไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น การก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ 
และงบประมาณของบรษิทัฯ การพจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยายธรุกจิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเขา้รว่มลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ ซึง่แสดงรายละเอยีดไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหวัขอ้ ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและคณะกรรมการ
บรษิทั 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังน้ี คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ปฏบิตัิหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดแูล และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอกีดว้ย และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี รายละเอยีด
โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

 
            คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนทัง้สิน้ 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นางดวงพร สจุรติานุวตั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2.    พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
3. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระ 
4. นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ กรรมการอสิระ 
5. รศ.ดร. สดุา สวุรรณาภริมย ์ กรรมการอสิระ 
6.    นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ ์ กรรมการบรหิารอาวโุส 
7. นายสมพล เอกธรีจติต ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
8.    นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

  
            โดยม ีนางสาวปิยนนัท ์มงคล เป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่4/2562 เมื่อ
วนัที ่30 เมษายน 2562  
 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัฯ 

นายสมพล เอกธรีจติต,์ นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ ์และนางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั  กรรมการสองในสามคน
ลงลายมอืชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั  

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 บทบำทหน้ำท่ีประธำนกรรมกำรบริษทั 

ตำมข้อบงัคบับริษทั ข้อ 27  ก ำหนดว่ำ “ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมาย 
จดัส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนันัดประชุมเรว็กว่านัน้กไ็ด ้ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สองคน
ขึน้ไปรอ้งขอใหม้กีารเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนันดัประชุมภายในสบิสี ่(14) วนันบัแต่วนัที่ได้รบั
การรอ้งขอเช่นวา่นัน้ “     
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และเพื่อใหก้ารแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในเรื่องการก าหนดนโยบายของบรษิทัฯ และการบรหิารงานของบรษิทัฯ แยกออกจากกนั
อยา่งชดัเจน บรษิทัฯ จงึก าหนดใหป้ระธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นคนละบุคคลกนัโดยประธานกรรมการมบีทบาท
หน้าที ่ดงัน้ี   

1. เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชุมผูถ้อืหุน้ 
ตลอดจนมบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ 

2. มบีทบาทในการควบคุมการประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทัฯ สนับสนุนและเปิด 
โอกาสใหก้รรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  

3. สนับสนุนและส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ความรบัผดิชอบและตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 

4. ดูแล ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย ่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้

5. เป็นผูล้งคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สอง
ฝ่ายเท่ากนั. 

 บทบำทหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริษทั 

1. คณะกรรมการมอี านาจและหน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์
และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. จดัให้มกีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิทัฯ ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบรษิทัฯ ควบคุมก ากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยายธรุกจิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุน
กบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร  

5. พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก ากบัดูแล
ใหม้รีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บรษิทัอยา่งเหมาะสม 

6. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นตน้ รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้อง ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจต ามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง
หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิ
รายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบั
บรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
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ไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

 
8.2  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ  มจี านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง 
วนัท่ีด ำรงต ำแหน่ง จ ำนวนปีท่ีด ำรง

ต ำแหน่ง 
1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 7 ปี  1 เดอืน 
2. นางดวงพร สจุรติานุวตั กรรมการตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 7 ปี  1 เดอืน 
3. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมการตรวจสอบ 15 พ.ย. 2555 7 ปี  1 เดอืน 
4. นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ กรรมการตรวจสอบ 29 เม.ย. 2556 6 ปี  8 เดอืน 
5. รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย ์ กรรมการตรวจสอบ 14 ต.ค. 2559 3 ปี  2 เดอืน 

โดยมีนางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได้ โดยนายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท 
สาขาการเงนิและการคลงั รวมทัง้มปีระสบการณ์ดา้นการเงนิจากธนาคาร นางดวงพร สุจรติานุวตั เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
รวมทัง้มปีระสบการณ์ดา้นการเงนิจากสถาบนัการเงนิหลายแหง่  

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดว้ย 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ  มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบใน
การพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืผู้ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
เสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว และเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอก รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
(ค)  ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชฯี 
(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ        
แต่ละท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎบตัร 
(charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 

8.3 คณะกรรมกำรบริหำร  

 บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นำมสกลุรำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำร ต ำแหน่ง 
1. นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นายสมพล เอกธรีจติต ์ กรรมการบรหิาร 
3.  นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั กรรมการบรหิาร 
4. นางรุง่นภา โอกาศ กรรมการบรหิาร 
โดยมนีางสาวปิยนนัท ์มงคล เลขานุการบรษิทัและผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายพฒันาความยัง่ยนื เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริหำร มีดงัน้ี  
1. พจิารณาตดัสนิใจในงานบรหิารเรื่องส าคญั ๆ ตามทีก่รรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้ าเสนอ  

2. อนุมตัสินิเชื่อทุกประเภทในวงเงนิไมเ่กนิ 40,000,000 บาท (สีส่บิลา้นบาทถว้น) และใหร้ายงานให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบในโอกาสแรกทีม่กีารประชุม 

8.4 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  และคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

 คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูล และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดว้ย  

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำมีดงัน้ี 
1. ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัผูม้คีุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 

2. ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัผูม้คีุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการผูจ้ดัการ  

3. พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ โดยพจิารณาจากความตอ้งการในปัจจุบนัและการ

พฒันาในอนาคตของบรษิทั และใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการปรบัเปลี่ยนตามความจ าเป็น 

4. ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิผลงานของตนเอง ของคณะกรรมการ และใหข้อ้เสนอแนะการปรบัปรงุแกไ้ขตามที่

เหน็วา่จ าเป็น 

5. ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสเสนอชื่อผูม้คีุณสมบตัเิพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการ 

6. ในการประเมนิผูม้คีุณสมบตัเิพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้ จะตอ้งพจิารณาวา่มคีุณสมบตัปิระสบการณ์  

และความสามารถทีจ่ าเป็นหรอืไม่ 

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

ขา้งตน้ 

9. ด าเนินการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแต่งตัง้และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

10. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรบัช่วงต าแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตัง้ผูบ้รหิารหลกั ตามทีต่นเหน็สมควร 

11. จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินกจิการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามความสมควร 

12. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนปีละหน่ึงครัง้ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีดงัน้ี 
1. สอบทานและอนุมตัคิา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
2. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายก าหนดคา่ตอบแทน 
3. สอบทานเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่การเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จ ัดการ (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ 

ค่าตอบแทนในรูปหุ้น และสิทธิในการได้ร ับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทัง้น้ี ตามนโยบายก าหนด
คา่ตอบแทน  และพจิารณาวา่องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนใดตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุ้นหรอืไม ่

5. สอบทานสทิธติามสญัญาทีก่รรมการผูจ้ดัการจะไดร้บัจากการยกเลกิสญัญาจา้ง และเงนิทีจ่า่ยหรอืเสนอวา่จะจ่าย 
เพื่อพจิารณาวา่สมเหตุสมผลกบัสถานการณ์หรอืไม่ 

6. เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและขอ้เสนอแนะทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั โดยเปิดเผยโครงสร้างการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมีดงัน้ี 

1. ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการอนัเป็นที่ยอมรบัทัว่ไปส าหรบัการก ากบัดูแลและการควบคมุกจิการอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมองคก์รทีเ่อือ้ต่อการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 

2.  ก าหนดและด ารงไวซ้ึง่นโยบายและกระบวนการก ากบัดแูลกจิการทีเ่หมาะสม 
3. ด าเนินการให้มีการบังคบัใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับก ากับดูแลกิจการที่

คณะกรรมการไดอ้นุมตั ิเพื่อใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการในบรษิทั 
4. ก ากบัดูแลใหก้รรมการผูจ้ด้การประเมนิผลการบงัคบัใช้และปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกบั

ก ากบัดแูลกจิการ และรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
5. ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องส าคญัต่างๆ ผลการตรวจสอบ และค าแนะน าเกี่ยวกบัการก ากบั

ดแูลกจิการ 
6. ชีแ้จงเหตุผลในการใหค้ าแนะน าของตน และแจง้แถลงการณ์ออกเสยีงคดัคา้น (หากม)ี ไวใ้นค าแนะน าดงักล่าว 
7. ด าเนินการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
8. จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม เกีย่วกบัการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของตน และหลกัปฏบิตัเิกี่ยวกบัการ

ก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 
9. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนปีละหน่ึงครัง้ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีดงัน้ี 

1. ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
2. ก ากบัดแูลและสนบัสนุนใหม้กีารด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมาย

ทางธรุกจิ รวมถงึสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
ควบคมุภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) 

4. พจิารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์ร และใหข้อ้คดิเหน็ในความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้แนวทาง
การก าหนดมาตรการควบคุม หรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบรหิารความเสีย่ง
องคก์รใหแ้ก่ RMCC เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเน่ีอง 

5. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ และในกรณีทีม่ปัีจจยั หรอืเหตุการณ์
ส าคญั ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบและ
พจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

6. จดัใหม้กีารประเมนิผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนปีละหน่ึงครัง้ 
 

8.5  เลขำนุกำรบริษทัฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีติ

แต่งตัง้ นางสาวปิยนนัท ์มงคล ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551  โดย นางสาว
ปิยนนัท ์มงคล ไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรบัเลขานุการบรษิทั (CSP) แลว้เมื่อวนัที ่16-17 พฤษภาคม 2562  

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัฯ มดีงัน้ี 
1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- ทะเบยีนกรรมการ 
- หนงัสอืนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 
- หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 
8.6  ผู้บริหำร 
 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารจ านวนทัง้สิน้ 10  คน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือผู้บริหำร ต ำแหน่ง 
1. นายสมพล เอกธรีจติต ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2.  นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์ กรรมการบรหิารอาวโุส 
3.  นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายสนบัสนุน 
4.  นางรุง่นภา โอกาศ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายปฏบิตักิาร 
5.  นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และกรรมการผู้จดัการ

บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (บรษิทัยอ่ย)  
6.  นางสาวปิยนนัท ์มงคล เลขานุการบรษิทั และผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายพฒันาความยัง่ยนื 
7.  นางสาวประภาพรรณ รกัธรรม ผูจ้ดัการทัว่ไปแผนกบรหิารจดัการทัว่ไป 
8.  นายบรรจง โฮกเสง็ รองผูจ้ดัการทัว่ไปแผนกปฏบิตักิาร 
9.  นางสาวสนุทร ีหวงัด ารงเวศ รองผูจ้ดัการทัว่ไปแผนกปฏบิตักิาร 
10.นางสาวอรทยั แสวงเจรญิ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำร 
1. ควบคมุดแูลการด าเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทัฯ 

2. ด าเนินการหรอืบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

3. จดัท านโยบายแผนธรุกจิ รวมถงึกลยทุธท์างธรุกจิ และงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

4. พจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามอ านาจ

ด าเนินการทีผ่า่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

5. มอี านาจในการอนุมตัอิตัราก าลงัคนการจา้งงาน และบรรจพุนกังาน และการแต่งตัง้โยกยา้ยพนกังานตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึพจิารณาก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานและต าแหน่ง 

6. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ และมหีน้าที่รายงานผลการด าเนินงานการบริหาร

จดัการรวมถงึความคบืหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท าสญัญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการใหเ้ป็นไป

ตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯแล้ว 

8. ออกค าสัง่ระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามนโยบายและเพื่อ

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯรวมถงึเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

9. มอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสทิธภิาพการจดัการที่ดแีละโปรง่ใส และ

มอี านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรอืหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ

กรรมการผูจ้ดัการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่กรรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร ซึ่งกรรมการผูจ้ดัการ

อาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

10. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้น้ีในการด าเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จดัการ
หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด) มสี่วนได้ส่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มอี านาจอนุมตัิการด าเนินการใน
เรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯและ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
อนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัวงเงิน 
บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดอ านาจอนุมตัวิงเงนิส าหรบัใชจ้า่ยเพื่อธรุกรรมตามปกตขิองบรษิทัฯ และในส่วนธรุกรรม

ทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 การจ่ายเงนิเกนิ         

งบลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 
รายจา่ยเกนิ  

งบประมาณไดร้บัอนุมตัิ 
การสัง่ซือ้สนิคา้เพื่อให ้   
เช่าแบบลสีซิง่ /เช่าซือ้ / 
จดัหาสนิคา้ใหลู้กคา้ 

การสัง่ซือ้สนิคา้
ทัว่ไป 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไมจ่ ากดัวงเงนิ ไมจ่ ากดัวงเงนิ ไมจ่ ากดัวงเงนิ ไมจ่ ากดัวงเงนิ 
กรรมการผูจ้ดัการ < 10%                    

แต่ไมเ่กนิ 2.50 ล้านบาท 
< 10%                   

แต่ไมเ่กนิ 2.50 ล้าบาท 
< 10.00 ลา้นบาท < 10.00 ลา้นบาท 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ < 0.05 ลา้นบาท < 0.05 ลา้นบาท < 5.00 ลา้นบาท < 3 ลา้นบาท 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

- - - < 3 ลา้นบาท 
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8.7 กำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลายโดย

เป็นบุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์มคีุณธรรมและจรยิธรรม ไดร้บัความเชื่อถอืเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป มคีวาม

หลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการบญัชกีารเงนิ การบรหิารภาวะอุตสาหกรรม ดา้นกลยทุธ ์การ

ก ากบัดแูลกจิการ ดา้นกฎหมาย และดา้นการจดัการ 

การคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ จะกระท าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหา

บรษิทัฯ จะเป็นผู้พจิารณาคดัเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบตัติามที่กฎหมายก าหนด เสนอวาระ

กรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและน าเสนอ จากนัน้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะท าการคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

  

สรปุควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์คณะกรรมกำรบริษทั (Skill Matrix) 

 
 
 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จากต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ นัน้ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ฐานอยูใ่นราชอาณาจกัร และตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายก าหนด  
2. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตั ้งในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการที่

ประธานกรรมการ/

กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ

รองประธาน

กรรมการ/กรรมการ

อสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการ

อสิระ

กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรหิาร

อาวโุส

กรรมการ/กรรมการ

ผูจั้ดการ

กรรมการ/ผูช้วย

กรรมการผูจั้ดการ

ดา้นตรวจสอบบัญช ี(CPA) * *

ดา้นบัญชี * * *

ดา้นการเงนิ * * * * * *

ดา้นตรวจสอบ * * * * * *

ดา้นการระดมทนุ * * * * * *

ดา้นธรรมาภบิาล * * * * * * * *

ดา้นการจัดการ * * * * * * * *

ดา้นภาวะอตุสาหกรรมดา้นสนิเชือ่ * * *

ดา้นเทคโนโลยี * *

ดา้นกฎหมาย * * * * *

ดา้นบรหิารวกิฤต * * * * * * *

ดา้นนโยบาย * * * * * * * *

ดา้นความเสีย่ง * * * * *

ดา้นกลยทุธ์ * * * * * * * *

ดา้นการตลาด * * * * *

ดา้นกระบวนการราชการ * * * *
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จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่
อยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกตามวาระอาจถูกเลอืกเขา้มารบัต าแหน่งใหมก่ไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมผีลนับแต่วนัที่ใบลาออกไปถึง 
บรษิทัฯ 

5. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ ากดั และ/หรอืกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการประชุมคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  มติของคณะกรรมการต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการที่เหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้ นที่
ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอสิระ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะรว่มกนัพจิารณาเบื้องต้นถงึคุณสมบตัขิองบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดย

พจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคบั และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคุณวุฒ ิประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้าน
อื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯ มี
นโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมจี านวนไมน้่อยกวา่ 3 ท่าน 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

หรอืนิตบิุคคลของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง    
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา       
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอืผู้บรหิาร ของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออณุญาตต่อ 
ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ 
และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษ า
ทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 
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2 ปี ก่อนวนัยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

7. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 ท่าน 

โดยแต่งตัง้จากกรรมการอสิระของบรษิทัที่มคีุณสมบตัติามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากน้ี กรรมการอสิระที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิดงัน้ี         

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

(2) ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนที่มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบ
การเงนิได ้

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

8.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 (ไมร่วมคา่ตอบแทนพเิศษ (โบนสั) กรรมการ)                           
                                                                                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

รำยช่ือคณะกรรมกำร จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำ
ประชมุ/จ ำนวน
กำรประชมุรวม  

ปี 2562 

ค่ำตอบแทน
กรรมกำร 

คณะกรรมกำร
ชดุย่อย 

ค่ำพำหนะ
กรรมกำร 

รวม 

1. นางดวงพร สุจรติานุวตั 12/13 1.680,000.00 120,000.00 65,000.00 1,865,000.00 

2. พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี 13/13 480,000.00 120,000.00 70,000.00 670,000.00 

3. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ 13/13 480,000.00 420,000.00 70,000.00 970,000.00 

4. นายสุทศัน์  ขนัเจรญิสุข 13/13 480,000.00 120,000.00 70,000.00 670,000.00 

5. นางสุดา สุวรรณาภริมย ์ 13/13 480,000.00 120,000.00 70,000.00 670,000.00 

6. นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ*์ 12/13 - - - - 

7. นายสมพล เอกธรีจติต์* 13/13 - - - - 

8. นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั* 13/13 - - - - 

รวม     4,845,000.00 

หมายเหตุ: 
-   นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ ์นายสมพล เอกธรีจติต ์และนางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั รบัค่าตอบแทนรายเดอืนในฐานะฝ่ายบรหิารแลว้  
-  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่18  กุมภาพนัธ ์ 2562 และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่  6 /2562 ในวนัที ่ 19  เมษายน 

2562 ได้มมีตอินุมตัเิหน็ชอบใหเ้สนอจ่ายค่าตอบแทนพเิศษ (โบนัส) ใหก้รรมการ  (ยกเว้นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) เป็นจ านวนเงนิ 900,000 บาท 

จากผลการด าเนินงานปี 2561  โดยค่าตอบแทนพเิศษ (โบนสั) ของกรรมการ ดงักล่าวไมร่วมอยู่ในค่าตอบแทนรายเดอืน 
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  คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
  ในปี 2562 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษทัรวมจ านวน 19.84 ล้านบาท ค่าตอบแทน
ดงักล่าวรวมถงึ เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 

ปี จ ำนวนผู้บริหำร ค่ำตอบแทน 

2562 10 คน 19,845,677 บาท 
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9.  กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี เน่ืองจากพจิารณาเหน็ว่าเป็นกลไกส าคญัในการน าไปสู่การมี
ระบบบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุ้น  
ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก ากบัดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ส่งเสรมิการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษทัฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึก าหนดให้มี
นโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีตามที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด และได้มกีารก าหนดหรอืเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เพิม่เตมิมาอยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ีเพื่อพฒันาการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัใหด้ขีึน้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
หมวดท่ี1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 
บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ สทิธกิารซื้อขายหรอืโอนหุน้ สทิธใิน

การทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของกจิการและเงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของกจิการอย่างเพยีงพอ 
สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิและ
ขอ้บงัคบั การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และสทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมในการรบัซือ้หุน้คนืโดยบรษิทั เป็นตน้  
 นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัไดด้ าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสรมิและอ านวย
ความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้รวมถงึนักลงทุนสถาบนั ในการเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1. จดัส่งหนังสอืนัดประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 21 วนั โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ 
และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มลูประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมอยา่งครบถ้วน  

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
หรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

3. บรษิทั จดัช่องทางการลงทะเบยีน ณ สถานที่จดัการประชุม ส าหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบนั 
โดยบริษัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ข ัน้ตอนการลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้  

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

หุน้สามารถตรวจสอบได ้
 อน่ึง บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 
31 อาคารเอม็เอส สยาม ทาวเวอร ์กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จ านวน 10  ท่าน 
 บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น
ผูด้ าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  21 วนั 
ก่อนการประชุม และไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัที่ 
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
 บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการคดัเลือกเป็น
กรรมการบรษิทั ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในระหวา่งวนัที ่14 พฤศจกิายน – 31 ธนัวาคม 2561 เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาใหส้ทิธดิงักล่าว ไม่ปรากฏผูถ้อืหุน้รายใดเสนอเพิม่วาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืก
เป็นกรรมการบรษิทั ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 แต่อยา่งใด 

http://www.leaseit.co.th/
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 บรษิทัฯ ระบุความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ไวใ้นหนังสอืเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น และจดัส่งหนังสอืเชิญประชุม   
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมเีวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัขอ้มลูข่าวสารผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ เวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ และการลงข่าวสารในหนังสอืพมิพ์ตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะให้คณะกรรมการ
บรษิทัฯ เขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เป็นตน้ เพื่อรว่มชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารชี้แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่ประชุม โดยมทีีป่รกึษา
กฎหมายท าหน้าทีก่ ากบัดแูลการประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้น้ี ใน
การประชุมผูถ้อืหุ้น ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้แสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทั 
และวาระการประชุมอยา่งเตม็ที ่
 บรษิทัฯ ไดท้ าการแจง้มตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2562 โดยระบุผลการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจดัส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัถดัไปภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ พรอ้มทัง้เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั 
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 4.65 ของหุน้ที่ออกแล้วของบรษิทั (ขอ้มูล ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562)  

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

ถอืหุน้ที่เป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ที่เป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผู้ ถอืหุน้ราย
ยอ่ย โดยไดด้ าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

บริษทัฯ มีนโยบายที่จะรกัษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และไมม่กีารเพิม่วาระการประชุมโดยไม่
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกรายมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยหน่ึงหุ้นมี
สทิธอิอกเสยีงเท่ากบัหน่ึงเสยีง 

บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็สมควรบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่าง วนัที่ 14 พฤศจิกายน – 31 
ธนัวาคม 2561 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการด าเนินการดงักล่าวโดยจดัส่งในรูปแบบ
จดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่ www.leaseit.co.th อย่างไรกด็ ีไม่มผีูถ้อืหุน้
เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อยา่งใด 
 บริษัทฯได้มอบให้บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็น
ผูด้ าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนั 
ก่อนการประชุม และไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัที่ 
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะเพิม่ทางเลอืกในการประชุมให้แก่ผู้ถอืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรอืบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยบรษิทัฯ ได้จดัเตรยีมหนังสอืมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด ซึ่งระบุถงึเอกสาร/หลกัฐานทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉันทะ ซึ่งผูถ้อื
หุน้สามารถก าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได ้และไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อื
หุน้ นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.leaseit.co.th 

http://www.leaseit.co.th/
http://www.leaseit.co.th/
http://www.leaseit.co.th/
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การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามล าดบัวาระการประชุม โดยจะมกีารเสนอรายละเอยีด
ในแต่ละวาระอยา่งครบถ้วน พรอ้มแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอยา่งชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พิม่วาระการประชุมทีไ่มม่กีารแจง้
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
 คณะกรรมการบริษทัฯได้อนุมตัินโยบายการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรพัย์ของบริษทัให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งซึง่
รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลูกจา้ง รวมตลอดถงึคูส่มรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขอ้มูล รวมถงึไดก้ าหนดบทลงโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯหรอืน าขอ้มูลของบรษิทัฯ  ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน ตามนโยบายการป้องกนัการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บรหิารของบริษทัฯ
เกี่ยวกบัภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ในบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และ
ผูบ้รหิารไดม้กีารรายงานการซือ้ - ขายหุน้/ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 
มาโดยตลอด 
 
นโยบำยกำรรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุ้น/ถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำร ผู้บริหำร 
1. บทน ำ  

บริษทั ลีซ อิท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มุ่งม ัน่ที่จะปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตาม
หลกัการก ากบักิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัฯ จึงได้จดัท าและน านโยบายการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัติ่อไป     
2. วตัถปุระสงค ์ 
นโยบายฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ  

(1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีของบรษิทัฯ  
(2) สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ฯ”) เกี่ยวกบั การซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภายในและประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกั งาน ก.ล.ต.”) เกีย่วกบั การรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน      

(3) ด ารงไวซ้ึง่ความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ และนกัลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  
3. ขอบเขต  

(1) นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ นอกจากน้ีเน้ือหาบางส่วนของนโยบายยงั
ครอบคลุมถงึคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย  

(2) นโยบายฉบับน้ีครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  (ถ้ามี) ที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (รวมเรยีกวา่ “หลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ”)  
4. ค ำนิยำม  
ขอ้ความหรอืค าใดๆ ในนโยบายฉบบัน้ีใหม้คีวามหมายดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดงหรอืไดอ้ธบิายไวเ้ป็นอยา่งอื่น  

(1) “นโยบาย”  หมายถงึ นโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ี
(2) “บรษิทัฯ”  หมายถงึ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  
(3) “หลกัทรพัย”์ หมายถงึ หุน้ (สามญัและบุรมิสทิธ)ิ และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ไดแ้ก่ หุน้กู้ หุน้กู้แปลงสภาพ ใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights 
(“TSR”)) สทิธใินการซื้อหุ้น (Stock Options) ตราสารอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชัน่) และตราสารทางการเงนิอื่นๆ ที่
สามารถซือ้ขายไดใ้นตลาดการเงนิ   

(4) “การซือ้ขาย” หมายถงึ การซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายในหลกัทรพัย ์
รวมทัง้การใชส้ทิธใินการซือ้หุน้ หรอืใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
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(5) “การชอรต์เซล” (Short Sale) หมายถงึ การขายหลกัทรพัยซ์ึง่ตนเองไมม่ใีนครอบครอง แต่ใชก้ารยมืมาจากบุคคลอื่นที่
มหีลกัทรพัยน์ัน้อยู ่เช่น โบรกเกอร ์ 

(6) “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งยงัไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อ 
สาธารณชน ตวัอยา่งของขอ้มลูภายใน ไดแ้ก่  

ก) ฐานะทางการเงนิและผลประกอบการทางการเงนิ  
ข) การคาดการณ์ทางการเงนิ (Financial Projections)  
ค) การจา่ยหรอืไมจ่า่ยเงนิปันผล   
ง) การเปลีย่นแปลงในการจดัอนัดบัหน้ีสนิ(Credit Rating)   
จ) การเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหลกัทรพัย ์ 
ฉ) การเรยีกไถ่ถอนหลกัทรพัย ์ 
ช) แผนธรุกจิทีม่ผีลต่อผลประโยชน์ของบรษิทั  
ซ) การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในแผนการลงทุนหรอืโครงการลงทุน  
ฌ) การรว่มทุน การควบรวมกจิการ หรอืการขายกจิการ  
ญ) การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัอื่น  
ฎ) การซือ้หรอืขายสนิทรพัยท์ีส่ าคญั  
ฏ) ขอ้มลูผลติภณัฑใ์หมท่ีส่ าคญั  
ฐ) การไดม้าหรอืสญูเสยีสญัญาทางการคา้ทีส่ าคญั  
ฑ) ขอ้พพิาททางกฎหมายทีส่ าคญั   
ฒ) การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ  
ณ) การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
ด) การเปลีย่นแปลงอ านาจควบคมุหรอืการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  
(7) “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการของบรษิทัฯ  
(8) “ผูบ้รหิาร”  หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ะดบัแรกนับต่อ

จากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารลงมา  และใหห้มายความรวมถงึผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงนิที่เป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าของบรษิทัฯ (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต.)  

(9) “ผูส้อบบญัช”ี หมายถงึ ผูส้อบบญัชซีึง่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยมตทิีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้
ของบรษิทัฯ ในแต่ละปี  

(10) “บุคคลที่บรษิทัฯ ก าหนด” หมายถงึ บุคคลที่มตี าแหน่งหรอืหน้าที่ ซึ่งล่วงรูข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ (รวมถงึ คู่
สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ตวัอยา่งของบุคคลซึง่อาจล่วงรูข้อ้มลูภายใน  

ทัง้น้ีเลขานุการบริษทัจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการดูแลรกัษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษทัฯ ก าหนดและแจ้งให้บุคคล
ดงักล่าวทราบเมื่อถูกเพิม่หรอืลบรายชื่อในทะเบยีนดงักล่าว  
5.  หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ  

(1) คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีก่ ากบัดูแลนโยบายฉบบัน้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบุคคล
ทีบ่รษิทัฯก าหนดไดป้ฏบิตัติามนโยบายอย่างเครง่ครดั  

(2) เลขานุการบรษิทั มหีน้าทีห่ลกัในการน านโยบายฉบบัน้ีไปปฏบิตัใิช ้รวมทัง้ตดิตามประสทิธผิลตลอดจนชี้แจงตอบ
ขอ้ซกัถามและตคีวามในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั 

(3) ผูบ้รหิารมหีน้าที่รบัผดิชอบและท าใหม้ ัน่ใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนักถงึความส าคญัและมคีวามเขา้ใจ
นโยบายฉบบัน้ี รวมทัง้ปฏบิตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั   

(4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครดั รวมทัง้สื่อสารนโยบายฉบบัน้ี
ใหคู้ส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะไดร้บัทราบ  
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6.  นโยบำยและแนวทำงปฏิบติั  
6.1  ขอ้หา้มในการซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีต้องปฏบิตัติามขอ้หา้มในการซือ้
ขายหลกัทรพัยโ์ดยการใชข้อ้มลูภายใน ซึง่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ ในการซือ้หรอืขายซึ่ง
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย์ หา้มมใิหบุ้คคลใด
ท าการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขายซึ่งหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ หรอืหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในประการที่น่าจะเป็นการเอา
เปรยีบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ี่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนและตนไดล้่วงรูม้าในต าแหน่งหรอืฐานะเช่นนัน้และไมว่่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรอืผูอ้ื่น
หรอืน าขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผย เพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน 
 6.2  ช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Blackout Period)  

6.2.1  หา้มบุคคลที่บรษิทัฯ ก าหนด ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ประจ ารายไตรมาสและประจ าปี และช่วงเวลาอื่นทีบ่รษิทัฯจะก าหนดเป็นครัง้คราว  

6.2.2 ในสถานการณ์พเิศษ บุคคลที่บรษิทัฯก าหนดอาจขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มคีวามยากล าบากทางการเงนิอย่างรุนแรง หรอืต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดต่างๆ 
ทางกฎหมาย หรอืตกอยูภ่ายใตค้ าสัง่ศาล โดยตอ้งจดัท าบนัทกึระบุเหตุผลเสนอขออนุมตัติ่อ  

 (1) ประธานกรรมการ (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรอืเลขานุการบรษิทั)  
(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการ)  
(3) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลทีบ่รษิทัฯ ก าหนดซึง่ไมใ่ช่กรรมการ
และเลขานุการบรษิทั) ทัง้น้ีใหจ้ดัสง่ส าเนาบนัทกึดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัดว้ย  

6.2.3 เลขานุการบรษิทั จะประกาศช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หบุ้คคลทีบ่รษิทัฯ ก าหนดทราบเป็นการล่วงหน้า   
 
6.3  การรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ 

6.3.1  การรายงานครัง้แรก  
(1) กรรมการ ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ มหีน้าที่ต้องจดัท ารายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตนเอง 
คูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ตามแบบ 59-1 ของส านกังาน ก.ล.ต. และน าสง่ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ หรอืวนัปิด
การเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
(2) บุคคลทีบ่รษิทัฯก าหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชมีหีน้าทีต่อ้งจดัท าแบบรายงาน
การถอืหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ และน าส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จาก
เลขานุการบรษิทั   

6.3.2  การรายงานเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง  
(1) กรรมการ ผู้บริหารสี่ระดบัแรก และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจดัท าแบบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามแบบ 59-2 ของส านักงาน ก.ล.ต. และน าส่งใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 
3 วนั ท าการนับแต่วนัที่มกีารซื้อขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
(2) บุคคลทีบ่รษิทัฯก าหนดนอกเหนือจากกรรมการ ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชมีหีน้าทีต่้องจดัท าแบบรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัฯ และน าส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัทีม่กีารซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ 

 6.3.3 ขอ้ยกเวน้   
 การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยใ์นกรณีดงัต่อไปน้ี ไมต่อ้งจดัท าแบบรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื

หลกัทรพัยต์ามแบบ   59-2  
(1) การเสนอขายหุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering)  
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(2) การใชส้ทิธติามหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ  
(3) การเสนอขายหุน้หรอืการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้ หรอืหุน้ กู้แปลงสภาพ (Warrants) 
ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือ 
ไดร้บัหลกัทรพัยจ์ากโครงการรว่มลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program 
“EJIP”)   
(4) การรบัหลกัทรพัยโ์ดยทางมรดก  
(5) การโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยจ์ากการวางเป็นประกนัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

6.4  การซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ม่เขา้ข่ายการซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามนโยบายฉบบัน้ี ไมบ่งัคบัใชใ้นกรณีการเขา้ถอืหลกัทรพัย ์หรอื
รบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (Tender Offer)  
6.5  ขอ้จ ากดัอื่นๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

6.5.1  บรษิทัฯ สนับสนุนให้บุคคลที่บรษิทัฯก าหนดลงทุนในหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯในระยะยาว ทัง้น้ีไม่ควรซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯในระยะสัน้หรอืเพื่อเกง็ก าไรในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ   
6.5.2  บุคคลทีบ่รษิทัฯ ก าหนดควรหลกีเลีย่งการท าธรุกรรม ดงัต่อ ไปน้ี  

(1) การชอรต์เซล (Short Sale) หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่อาจเป็นการสง่สญัญาณแก่ตลาดไดว้า่ ผูข้ายไมม่ี
ความเชื่อมัน่ในบรษิทัฯ  
(2) การซือ้ขายตราสารอนุพนัธ ์(เช่น ฟิวเจอรส์ และ ออปชัน่) ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
ซึง่อาจก่อใหเ้กดิลกัษณะการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในได ้ 
(3) การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในบญัชกูี้ยมืเงนิเพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์(Margin Account) ซึ่งอาจ
ถูกบรษิทัหลกัทรพัย์บงัคบัขายหลกัทรพัย์ดงักล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณีที่ไม่สามารถน า
หลกัประกนั มาวางเพิม่ได ้ 

7.   บทลงโทษกรณีฝ่ำฝืนนโยบำย  
กรรมการ ผู้จดัการ ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร หรือผู้สอบบญัชีผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การซื้อขาย

หลกัทรพัยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตอ้งรบัโทษตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
 
บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และจดัใหม้กีารเผยแพรร่ายงานการประชุมทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทัที ่www.leaseit.co.th 
บรษิทัฯ มนีโยบายในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เขา้ข่ายจะต้องขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ก่อนท ารายการ  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อและความสมัพนัธข์องบุคคลทีเ่กี่ยวโยง นโยบายการก าหนด
ราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกบัรายการดงักล่าวใหผู้้ถอืหุน้ทราบอย่างชดัเจนในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ มนีโยบายไม่อนุญาตใหม้รีายการระหว่างกนัในลกัษณะที่เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น การ
ใหกู้ย้มืเงนิ การค ้าประกนัสนิเชื่อ 

 บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบักลุ่มบริษทัฯ ในเครือ ซึ่งได้กระท าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามปกตธิรุกจิการคา้ (Fair and at arms’s length)  

 
หมวดท่ี 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

ก) การดแูลสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี 
บรษิทัฯตระหนักถึงสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั และดูแลเพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าสทิธิ

ดงักล่าวไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยด ีทัง้น้ี เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดแีละความร่วมมอืระหวา่งบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยี อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน สร้างความเชื่อมัน่และความมัน่คงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัในระยะยาว ดงัน้ี 

http://www.leaseit.co.th/
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1. พนักงาน: บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการคดัเลือกบุคลากร ที่เหมาะสมกบัต าแหน่ง และเน้นบุคลากรมี
ประสบการณ์ในการท างานตรงกบัลกัษณะงานของบรษิทัฯ เพื่อความเชี่ยวชาญในงานนัน้ซึ่งบรษิทัฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงาน
เป็นทรพัยากรที่มคีุณค่า และเป็นรากฐานของความส าเรจ็ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมุ่งม ัน่ที่จะพฒันาศกัยภาพของพนักงานตลอด
เสน้ทางการท างาน โดยพฒันาทกัษะ เพิม่พูนความรูอ้ย่างต่อเน่ือง และความสามารถของพนักงาน รวมทัง้มอบโอกาสในการ
สร้างความก้าวหน้าในการท างานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกนั ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในเรื่องผลตอบแทนที่
เหมาะสมและสามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัชัน้น าโดยทัว่ไป  ตลอดจนการดแูลคณุภาพชวีติของพนักงานทุกคนโดยเท่าเทยีมกนั
โดยบรษิทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้  อาทิ 
ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี ในรปูแบบของเงนิจงูใจ (Incentive) และเงนิโบนสั (Bonus) โดยในระยะยาวนัน้ บรษิทัได้
น าเอารูปแบบการวดัผลการปฏบิตังิานตาม Balanced Scorecard โดยอาศยัการก าหนดตวัชี้วดั (KPIs) มาใช้เป็นเครื่องมอืเพื่อ
ช่วยในการบริหารจดัการกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ (Strategic Implementation) โดยอาศยัการวดัหรอืการประเมนิ ที่จะช่วยให้
องคก์รเกดิความสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และมุง่เน้นในสิง่ทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์รโดยบรษิทัฯ ศกึษา
และทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน ประเมินผลการท างานและ
ความกา้วหน้าในการท างานของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ี เพื่อพฒันาองคก์รสู่การเป็นองคก์รที่ด ีนอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัให้
มโีครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อใหพ้นักงานไดอ้อมและสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว
และเพื่อใหพ้นักงานมสีว่นร่วมในการเป็นเจา้ของบรษิทัมาตัง้แต่ปี 2558 และไดค้รบก าหนดโครงการในเดอืนมนีาคม 2561 และ
ในปี 2562 บรษิทัได้จดัให้มโีครงการ Employee Joint Investmen Program No.2 (EJIP No.2) ขึ้นในเดอืนเมษายน 2561 มี
ระยะเวลาโครงการก าหนด 3 ปี 

2. บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องสวสัดกิารและความปลอดภยัของพนักงาน โดยบรษิทัฯไดจ้ดัสวสัดกิารและสทิธิ
ประโยชน์ขัน้พืน้ฐานตามที่กฎหมายก าหนด อาท ิวนัเวลาท างาน วนัหยดุ วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี และวนัลาหยุดประเภทต่างๆ 
รวมถึงการประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานทราบ นอกจากนัน้บรษิทัฯ ได้จดัให้มสีวสัดกิารอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด อาทิ การประกนัสุขภาพ ซึ่ง
ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน การประกนัชีวติ การประกนัอุบตัิเหตุ และการตรวจสุขภาพประจ าปี 
รวมถงึจดัใหม้มีาตรการการดูแลสุขภาพอนามยัของพนักงาน  อาท ิการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคระบาด การจดัหาหน้ากากอนามยั
และแอลกอฮอลเ์จลส าหรบัลา้งมอืใหแ้ก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากน้ี บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้เีงนิช่วยเหลอืพนกังานในกรณี
ต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสยีชวีติของญาตใิกลช้ดิ การประสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเป็นตน้  

จากขอ้มูลการเกิดอุบตัเิหตุ การหยุดงาน ในปี 2562 พบว่าสถติิการเกิดอุบตัิเหตุ หรอือตัราการหยุดงานจากการ
เจบ็ป่วยจากการท างาน เท่ากบั ศูนย ์

 
นโยบำยกำรพฒันำบคุลำกร 

ทรพัยากรบุคคลถอืว่าเป็นสนิทรพัยท์ีม่คีา่สงูสดุในการด าเนินธรุกจิ ดงันัน้ แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากรควรเป็น 
การลงทุนอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว บรษิทัฯไดด้ าเนินการในการพฒันาบุคลากร ดว้ยการพฒันาความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะของ
บุคลากร โดยใชเ้ครื่องมอืในการพฒันาบุคลากร 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ การสอนงานและแบ่งปันความรู ้ (Coaching & Knowledge 
Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อใหบุ้คลากรสามารถน าความรูม้าประยกุตใ์ช้ในการปฏบิตังิาน 
ซึง่จะสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัองคก์ร และรองรบัการเตบิโตของธุรกจิอยา่งยัง่ยนื ทัง้น้ีบรษิทัฯไดจ้ดัท าโครงการพฒันาบุคลากร
ทีค่รอบคลุมในทุกระดบั  
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสรมิความรูใ้หแ้ก่กรรมการ โดยบรษิทั
มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัเตรยีมขอ้มลูต่างๆ ส าหรบักรรมการใหม ่เพื่อใหก้รรมการใหม ่รบัทราบ บทบาท หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบของกรรมการ นโยบาย ขอ้มลูธรุกจิ และแนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัก่อนการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
กรรมการ ตลอดจนสง่เสรมิการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิใหก้บักรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นการช่วยสนบัสนุนในการปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพของกรรมการมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีบรษิทั ยงัมนีโยบายในการเสรมิความรูใ้หก้รรมการผู้บรหิารอย่าง
สม ่าเสมอ ในปี 2562 ไมม่กีรรมการเขา้ใหม ่ 
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รายละเอยีดการจดัการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรประจ าปี 2562 มดีงัน้ี 
 
 ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรขององคก์ร ผา่นหลกัสตูรการอบรมทัง้ภายใน
และภายนอกรวม 28 หลกัสตูร คดิเป็นจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ของพนกังานทัง้หมด 14.50  ชัว่โมง/คน/ปี  
 บรษิทัมเีป้าหมายใหพ้นักงานทีผ่่านการทดลองงานแล้วจะตอ้งไดร้บัการอบรมทีบ่รษิทัจดัขึน้อยา่งน้อย 1 หลกัสตูร ผล
การด าเนินการ บรษิทัมพีนักงานที่ผ่านทดลองแล้วจ านวน 60 คน เขา้รบัการอบรม 57 คน คดิเป็นสดัส่วน 95% ของเป้าหมาย 
ดงัน้ี 
 

ระดบั จ ำนวน 
กรรมการ 2 คน 
ผูบ้รหิาร 6 คน 
พนกังาน 49 คน 

 
รำยงำนสรปุกำรอบรม จ ำนวนชัว่โมงเฉล่ีย/คน ประจ ำปี 2562 

จ ำนวนหลกัสูตรอบรมภำยนอก 13 หลกัสตูร จ ำนวนหลกัสูตรอบรมภำยใน 15 หลกัสตูร 
จ านวนชัว่โมงอบรม
เฉลีย่/คน/ปี 

ระดบับรหิาร :  21.33 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมงอบรม
เฉลีย่/คน/ปี 

ระดบับรหิาร : 1.33 ชัว่โมง 

ระดบัหวัหน้างาน :  23.44 ชัว่โมง  ระดบัหวัหน้างาน : 11.67 ชัว่โมง 
ระดบัพนกังาน : 0.38 ชัว่โมง  ระดบัพนกังาน : 5.42 ชัว่โมง 

   
หลกัสตูรในกำรพฒันำบคุลำกร ปี 2562 ได้แก่ 

1. หลกัสตูรภำยใน 
ระดบับริหำร ระดบัหวัหน้ำงำน ระดบัพนักงำน 

 Situation Leadershop Styles 

   Strategic Management for 

Business Development 

  Project Management 

 Mind Map 

  Power Up Your Leadership 

  Self Coaching for Success 

  Single Page Note: Taking for 

Getting Solutions 

  HR for Non-HR 

  Effective Action Plan for 

Success 

  Innovation Process & Strategy 

  Leader as Coach 

 

 Professional Sales Consultant 

  Service Innovation 

  Productivity & Quality 

Improvement 

  Cross Functional Collaboration 
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2. หลกัสตูรภำยนอก 
ระดบับริหำร ระดบัพนักงำน 

 การตลาดภาครฐั 
 เลขานุการบรษิทั 
 การรายงานขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 ยอ้นรอยแผนทวงหน้ี ไมม่ไีมห่นีแต่ตอ้งจา่ย แมปิ้ดหนีลม้บนฟูก 
 How Important of Employee Benefit Acturaial Valuation 
 The CFO’s role in stakeholder communications 
 ธรุกจิกบัสทิธมินุษยชนส าหรบัภาคธุรกจิในตลาดทุนไทย 
 การจดัท างบกระแสเงนิสดเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) รุน่ที ่5/62    
 เสวนาทศิทางมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (TFRSs / TFRS 

for NPAEs) 
 Process Innovation Coaching Program 2019  
 Retail Credit Scoring Model Development and Application    
 Adjust the Strategy of Issuing Debt to the current situation     

 

 พืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของธรุกจิ 

 

3. คู่ค้า บริษทัฯ ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิที่เป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อคู่ค้าทุกฝ่าย ตามข้อตกลง

ทางการคา้ทีไ่ดต้กลงกนั ทัง้น้ี โดยการก าหนดเงื่อนไขและแนวทางการปฎบิตัติ ัง้แต่แรกอยา่งชดัเจนและเป็นธรรม  ตลอดจนการ

ใหค้วามรว่มมอืกบัพนัธมติรทางการคา้เพื่อประโยชน์โดยรวมทัง้ 2 ฝ่าย 

 3.1 ลูกค้า: บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบตัิต่อลูกค้า ทุกรายโดยมกีารแจ้งเงื่อนไขให้รบัทราบ
อย่างชดัเจน โดยเงื่อนไขดงักล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรม นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัมุ่งม ัน่ในการให้การบริการลูกค้า และให้
ค าแนะน าช่วยเหลอืแก่ลูกคา้ดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน พรอ้มรบัฟังปัญหาและวธิแีก้ไขปัญหาใหลู้กคา้ โดยไม่เปิดเผยความลบั
ของลูกคา้ และบรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกลูกคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยยดึหลกัเกณฑด์งัน้ีคอื 

 การมตีวัตนอยูจ่รงิของลูกคา้ 
  ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ และลูกหน้ี 
 ความสามารถในการปฏบิตังิานตามโครงการใหส้ าเรจ็ 
โดยมคีณะกรรมการสนิเชื่อ เป็นผูร้บัผดิชอบในการในการพจิารณาหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

 3.2 เจ้าหน้ี : บรษิทัฯ มคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะรกัษาสมัพนัธภาพที่ย ัง่ยนืระหว่างบรษิทั และเจา้หน้ีอยู่เสมอ บรษิทัฯ
มนีโยบายในการปฏบิตัติ่อเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยใหข้อ้มูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี และ
ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาที่มตี่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครดั ทัง้ในเรื่องการช าระคนืเงนิต้น ดอกเบี้ย 
และค่าธรรมเนียม การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บรษิทัไม่สามารถปฏิบตัติาม
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บรษิทัฯจะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบโดยเรว็ เพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข ทัง้น้ี ทีผ่า่นมา บรษิทัฯไม่มี
เหตุผดินดัช าระหน้ี  

4. คู่แข่ง : บรษิทัฯ ด าเนินการโดยสจุรติและการรกัษามาตรฐานในการใหบ้รกิาร และยดึหลกัการไมก่ล่าวพาดพงิ
คูแ่ขง่ หรอืบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิของคูแ่ขง่ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อคูแ่ข่งขนัดว้ยความเขา้ใจและความร่วมมอืที่ดรีะหว่างกนั 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ถอืวา่คูแ่ขง่อื่นต่างกม็หีน้าทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิทีด่แีละมคีณุภาพแก่ลูกคา้ เช่นเดยีวกนั 

5. สงัคม ชุมชนและสิง่แวดล้อม: คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหบ้รษิทัฯ เน้นการประพฤตปิฎิบตัิ
อย่างเป็นธรรมโดยค านึงถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิทัฯไดจ้ดัท ากจิกรรมหลากหลายรูปแบบ
เพื่อช่วยเหลือชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ  บริษทัฯ ร่วมกบั คณะกรรมการบริษทัฯ คู่ ค้า ลูกค้าและเจ้าหน้ี ได้ร่วม
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สนับสนุนสิง่ปลูกสร้าง สิง่ของบรจิาค และทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ห่างไกล และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยไดร้บัความรว่มมอืจากองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  

คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายในเรื่องการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิใหม้กีารใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ และไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในบรษิทัฯ อาท ิการประหยดัพลงังานไฟฟ้า การประหยดัน ้า 
การรณรงคก์ารใชก้ระดาษ Recycle การคดัแยกขยะ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทั
มนีโยบายในการคุม้ครองและปกป้องสิง่แวดล้อม โดยจะด าเนินการส่งเสรมิใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม พฒันาและใช้
เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯไดด้ าเนินการเพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและควบคมุกจิกรรม
ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง อาท ิการจดัการของเสยีทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทั 

ทัง้น้ี รายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้มแสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมสูค่วามยัง่ยนื” 

ข) การเคารพหลกัสทิธมินุษยชนสากล 
บรษิทัฯ สนบัสนุนการเคารพสทิธมินุษยชนทีป่ระกาศใชใ้นนานาประเทศ ซึง่รวมถงึปฏญิญาและอนุสญัญาต่างๆ ของ

สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธมินุษยชน ทัง้น้ี กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ตลอดจนบุคคลอื่นใดทีก่ระท าการในนาม
ของบรษิทัจะตอ้งเคารพในศกัดิศ์รสีว่นบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสทิธขิองแต่ละบุคคลทีต่นไดม้กีารตดิต่อดว้ยในระหวา่งการ
ปฏบิตังิาน โดยจะตอ้งไมก่ระท าการใดๆ หรอืสง่เสรมิใหม้กีารละเมดิหรอืล่วงเกนิสทิธมินุษยชนใด ๆ ตามทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวใ้น
หลกัในการปฏบิตั ิ“จรยิธรรมและธรรมาภบิาลขององคก์ร” 

บริษทัเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของพนักงาน คู่คา้ และชุมชน ภายใต้บทบญัญตัทิี่ไดก้ าหนดไว้ตามกฎหมายไทย โดยมแีนวทางในการปฏบิตัเิอาไว้
ดงัน้ี 

- แรงงานเดก็ (Child Labor) บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยอายขุ ัน้ต ่าในการจา้งงาน และจะไม่ใหแ้รงงาน
ผูเ้ยาว ์ท างาน ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและพฒันาการ รวมถงึสง่ผลกระทบต่อการศกึษาภาคบงัคบั 

- แรงงานบงัคบั (Forced Labor) บรษิทัจะไม่กระท าหรอืสนบัสนุนใหม้กีารใช้แรงงานบงัคบัในทุกรปูแบบ และจะไม่
เรยีกเกบ็เงนิหรอืเกบ็ยดึเอกสารประจ าตวัใดๆ ของพนกังาน เวน้แต่เป็นการด าเนินการทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย 

- การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ (Discrimination) บรษิทัจะเคารพในความแตกต่างและปฏบิตัติ่อพนกังานอยา่งเท่าเทยีมกนั 
โดยไมเ่อือ้ประโยชน์ หรอืลดิรอนสทิธขิองพนักงานอยา่งไมเ่ป็นธรรม อนัมสีาเหตุมาจากเรื่องเชือ้ชาต ิสญัชาต ิเผา่พนัธุ ์สผีวิ ตน้
ตระกูล ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อาย ุความพกิารหรอืทุพพลภาพ แนวคดิ ทางการเมอืง ตลอดจนสถานภาพเกีย่วกบัการ
สมรส นอกจากน้ีจะก าหนดมาตรการป้องกนั และแกปั้ญหาเกีย่วกบัการล่วงละเมดิทางเพศ 

- การจ่ายคา่ตอบแทน (Compensation) บรษิทัจะจา่ยค่าจา้ง คา่ตอบแทน และผลประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ ที่
สอดคลอ้งกบักฎหมาย แรงงาน และตรงตามเวลาทีก่ าหนด และจะไมห่กัค่าจา้งพนักงาน เวน้แต่เป็นการด าเนินการ ทีไ่มข่ดัต่อ
กฎหมาย 

- ชัว่โมงการท างาน (Working Hours) บรษิทัจะก าหนดชัว่โมงการท างานปกตไิมเ่กนิกวา่ทีก่ฎหมายก าหนดไว ้
และจะดแูลใหช้ัว่โมง การท างานล่วงเวลาของพนกังานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

- เสรภีาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรอง (Freedom of Association and Collective Bargaining) บรษิทัจะ
เคารพสทิธพินักงานในการสมาคม หรอื รวมกลุ่มในรูปแบบใดๆที่ไม่ขดัต่อกฏหมาย รวมถงึการเข้าร่วมในกระบวนการเจรจา
ต่อรองตามขัน้ตอนของกฎหมาย 

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก (Occupational Health, Safety, 
Environment and Facilities) บรษิทัจะด าเนินการ สง่เสรมิ สนบัสนุน คงไว ้และปรบัปรงุอย่างต่อเน่ืองใหเ้กดิสภาพแวดลอ้ม ใน
การท างานที่ปลอดภยั ป้องกนัมใิหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของพนักงานและผูท้ี ่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้มุง่เน้นการดูแลรกัษา 
ป้องกนั ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ของบรษิทัและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบตัิให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
นอกจากน้ีบริษทัจะจดัให้มีห้องน ้าและห้องสุขาที่ถูกสุขลกัษณะ น ้าดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามยั ปัจจยัในการปฐมพยาบาลที่
เหมาะสม สถานทีร่บัประทานอาหารและสถานทีส่ าหรบัเกบ็รกัษาอาหารทีส่ะอาดถูกหลกัสขุาภบิาลอย่างเพยีงพอและสะดวก 
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 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหม้กีารแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการกระท าใดๆ ทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนผ่านช่องทางการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีน โดยในปี 2562 ไมม่ปีระเดน็รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน 

 

ค) การต่อตา้นทุจรติและการจา่ยสนิบน 
      คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่และการตดิสนิบนทุกรูปแบบและทุกระดบั ไม่ว่า
จะเป็นธรุกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัภาครฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัไดอ้อกนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในปี  2558 โดย
จดัท าเป็นเอกสารแนวการปฏิบตัิเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ โดยหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบรษิทั กระท าการซึ่งเป็นการให้
หรอืรบัของก านัลที่เป็นเงนิ หรอืสิง่ตอบแทนอื่นใด อนัมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่เหมาะสม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบทาง
ธุรกจิ หรอืความสมัพนัธก์บัคู่คา้   ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายหุน้ส่วนต้านทุจรติเพื่อประเทศไทย 
(PACT Network) เพื่อแสดงความมุง่ม ัน่ทีจ่ะต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
 ในปี 2559  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหห้น่วยงานซึ่งไมม่สี่วนประสานงานกบัลูกคา้ท าการสอบทานกลบัไปยงัลูกคา้ทุกรายที่เปิด
วงเงนิใหม ่เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัการทุจรติและการจ่ายสนิบน สรปุผลการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว ไมพ่บการทุจรติการ
เรยีกรบั หรอืจา่ยสนิบนกบัลูกคา้ 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบ้ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition) ในวนัที ่9 มถิุนายน 2560 โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้ ี 

 การประเมนิความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติภายในบรษิทั รวมถงึการน านโยบายการต่อต้าน การทุ จรติ
และแผนการก ากบัการปฏบิตังิานไปปฏบิตั ิ และจดัใหม้คีู่มอื/แนวทางในการด าเนินธุรกจิแก่ผูบ้รหิารและ
พนกังาน 

 จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบตัิที่ดแีละ แนวทางความส าเรจ็ในการ
สนบัสนุนใหเ้กดิการท ารายการทางธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใสในประเทศไทย 

 จะรว่มมอืกบับรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั คูค่า้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มอื่น ๆ โดยการสรา้งแนวร่วมปฏบิตั ิ
และการเขา้รว่มในกจิกรรมต่อตา้นการทุจรติ 
 

แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่  และกระบวนการในการประเมนิ
ความเสีย่งจากการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 

ผูบ้รหิารของบรษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมขึน้เพื่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและลดความเสีย่งจาก
ลกัษณะธุรกจิ ซึ่งการควบคุมภายในดงักล่าว จะท าการควบคุมทัง้ในดา้นการป้องกนั (Preventive Control) และ การตรวจสอบ  
(Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระท ามชิอบและการทุจรติใหน้้อยลง โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารแบ่งแยกหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่ในการท างานระหว่างพนักงาน รวมถงึจดัท ากระบวนการตดิตามประเมนิผล
การปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  ใหผู้บ้รหิารสามารถไดร้บัรายงานและรบัทราบถงึสาเหตุของขอ้บกพร่อง
หรอืสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลไดท้นัท่วงท ีรวมทัง้สามารถปรบัปรุงระบบในเชงิป้องกนัไดอ้ย่างเหมาะสมในการประเมนิผล
ระบบการควบคุมภายในดงักล่าว และใหฝ่้ายตรวจสอบภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่โดยรวมทุกสิ้นปี  และก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกบัการทุจริต
คอร์รปัชัน่เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทัง้น้ี กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนมหีน้าทีร่ายงานการพบเหน็การฝ่าฝืนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ดงักล่าว โดยบรษิทัฯมมีาตรการให้
ความคุม้ครองแก่ผูแ้จง้เบาะแสอย่างเหมาะสม ทัง้น้ี บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อสรา้งความตระหนักถงึความส าคญัและ
เขา้ใจนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้วธิกีารประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ดว้ย  
 

ง) นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไมล่่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์
บรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไมล่่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ดงัต่อไปน้ี 
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 พนักงานของบรษิทัทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น  หากพบการ
กระท าทีเ่ป็นหรอือาจเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาใหแ้จง้ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ 

 ตรวจสอบขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคคลภายนอก ที่ไดร้บัมาหรอืจะน ามาใช้ภายในบรษิทั เพื่อลดโอกาสที่จะ
เกดิกรณีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

 พนักงานมหีน้าที่รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเมื่อพบการกระท าผดิที่เหน็ว่าเป็นการละเมดิสทิธ ิอาจน าไปสู่การ
ละเมดิสทิธ ิหรอืการกระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

 ในการท างาน พนักงานต้องดูแลรกัษางาน ขอ้มูล สูตร สถติ ิโปรแกรม วธิกีาร กระบวนการ และขอ้เท็จจรงิ
ต่างๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัไม่ใหถู้กล่วงละเมดิ และไมเ่ปิดเผยใหก้บัผูใ้ด เวน้แต่ไดร้บัอนุญาต
จากทางบรษิทั 

ขอ้พงึระวงั 
1) การท าซ ้า ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ

ต่างๆ โดยไมม่เีหตุอนัควร 
2) การใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบั หรอืเป็นสทิธิข์องผูอ้ื่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ 
3) การตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิทางปัญญา ใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญา 

รกัษาสทิธิ ์และคุม้ครองสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั โดยไม่มคีวามเขา้ใจที่ชดัเจนและ
ถูกตอ้ง 
 

จ) การด าเนินการในกรณีมผีูแ้จง้เบาะแสและการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส 
     บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯที ่www.leaseit.co.th   เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผู้

มสีว่นไดเ้สยีมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และรอ้งเรยีนโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยตรงผา่นทางช่องทางดงัน้ี 
1. จดหมายอเิลค็ทรอนิคส ์ถงึฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ : IR@leaseit.co.th 
2. จดหมายทางไปรษณีย ์ :  เรยีน  คณะกรรมการตรวจสอบ 

        บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
        1023 อาคารเอม็เอส สยาม ทาวเวอร ์ชัน้ 29 
        ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา  
        กรงุเทพฯ 10120 

ในกรณีได้รบัความไม่เป็นธรรมหรอืความเดอืดร้อนจากการกระท าของบรษิทั รวมถึงเรื่องที่อาจท าให้เกิดความ
เสยีหายต่อบริษทั และการร้องเรยีนกรณีที่ถูกละเมิดสทิธ ิ  นอกจากน้ี พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือ
พฤตกิรรมในทีท่ างานที่ไม่ถูกต้องหรอืสงสยัว่าจะไม่ถูกตอ้ง หรอืละเมดิต่อธรรมาภบิาลของบรษิทั กฎระเบยีบหรอืกฎหมายใดๆ 
ต่อผูบ้งัคบับญัชา และบรษิทัไดจ้ดัช่องทางส าหรบัพนักงานเพื่อปรกึษาหรอืแจง้เหตุโดยตรงต่อผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หากพบ
เหน็หรอืสงสยัการกระท าใดๆ ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืฝ่าฝืนต่อหลกัในการปฏบิตั ิซึ่งมหีรอือาจมผีลกระทบต่อพนักงาน ผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีอื่นๆ และบรษิทั 

กระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือได้รบัข้อร้องเรียน  :  ความคดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีนทัง้ที่มาจากผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนได้
เสยี และพนักงาน จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจรงิ สรุปรายละเอียดของเหตุดงักล่าว เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหข้้อเสนอแนะ  และด าเนินการแก้ไขเยยีวยา หรอืด าเนินการทางกฎหมาย
ส าหรบัการกระท าความผดิดงักล่าวต่อไป  และแจง้ผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  ทัง้น้ีขอ้มูลของผูแ้จ้งเบาะแส 
(Whistle blower) และรายละเอยีดอื่นๆ ทีห่น่วยงานตรวจสอบภายในไดร้บัจะถูกเกบ็เป็นความลบั เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูแ้จง้
เบาะแส หรอืพนกังาน 
บรษิทัไดก้ าหนดการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน ดงัน้ี 

1. รบัเรื่องรอ้งเรยีน 
2. การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และสรปุรายละเอยีดของเหตุดงักล่าว 

http://www.leaseit.co.th/
mailto:IR@leaseit.co.th
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3. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหข้อ้เสนอแนะ และด าเนินการแก้ไขเยยีวยา หรอื ด าเนินการ
ทางกฎหมายส าหรบัการกระท าความผดิ 

4. แจง้ผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้แจง้ผลใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทราบ 
 
มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือ 

1. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืผูท้ี่ใหค้วามร่วมมอืโดยสุจรติในทุกขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบและการ
สอบสวน จะไดร้บัการปกป้องหรอืไมไ่มต่อบโตผูร้อ้งเรยีน (Non-Retaliation)  

2. บรษิทัจะไมเ่ปิดแผยขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง โดยจะปกปิดไวเ้ป็นความลบั 
3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจะไดร้บัการเยยีวยาและบรรเทาตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมของบรษิทั  
เพื่อเป็นการป้องกนัไมใ่หเ้กดิการกระท าผดิเรื่องจรรยาบรรณซ ้าอกี บรษิทัไดก้ าหนดบทลงโทษไวส้ าหรบัผูท้ี่ 

ฝ่าฝืนหรอืกระท าความผดิไวอ้ย่างชดัเจน และบรษิทัไดก้ าหนดใหพ้นักงานจะตอ้งผา่นการทดสอบทางดา้นจรรณยาบรรณธรุกจิ 
 

 
ผลการด าเนินงานในปี 2562 ไมม่กีารแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท าผดิกฎหมายหรอื 

จรรยาบรรณ การถูกละเมดิสิทธ ิรายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง การทุจรติและการคอร์รปัชัน่ หรอื ระบบควบคุมภายในที่
บกพรอ่งมายงัช่องทางดงักล่าว 
 

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

ทางการเงนิและข้อมูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคญัที่มผีลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บรษิทัฯ ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ จะท าการเผยแพรข่อ้มูลสารสนเทศของบรษิทัฯ รวมถงึเอกสาร
ข่าวของบริษทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรพัย ์และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.leaseit.co.th โดยบรษิทัฯได้ด าเนินการปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัฯไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มูลผลการด าเนินงานใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น นักลงทุน นักวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน 
และผูท้ีส่นใจ รวมถงึการแถลงขา่วต่อสื่อมวลชน โดยมผีูบ้รหิารของบรษิทัเขา้รว่มประชุมชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม 

คณะกรรมการบริษทัฯได้อนุมตัินโยบายการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรพัย์ของบริษทัให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ ( Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งซึง่
รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลูกจา้ง รวมตลอดถงึคูส่มรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขอ้มูล รวมถงึไดก้ าหนดบทลงโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯหรอืน าขอ้มูลของบรษิทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน ตามนโยบายการป้องกนัการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บรหิารของบริ ษทัฯ
เกี่ยวกบัภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ในบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และ
ผูบ้รหิารไดม้กีารรายงานการซื้อ-ขายหุน้/ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 
มาโดยตลอด 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อรายงานงบการเงนิที่มขี้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิ และ
สมเหตุสมผล งบการเงนิของบรษิทัฯ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและ
ถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงนิ นอกจากน้ี คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ ัน่ใจไดอ้ย่างมี
เหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะด ารงรกัษาไว้ซึ่งทรพัยส์นิ ทัง้น้ี เพื่อให้ทราบ
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ขอ้บกพร่องและป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจรติหรอืการด าเนินการที่ผดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั รวมถงึมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเพื่อท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการระหวา่งกนั และ
ระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัได้
จดัท ารายงานคณะกรรมการบรษิทัเพื่อให้การรบัรอง  รวมถงึคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาและอนุมตัิการท ารายการ
ระหวา่งกนัทีม่คีวามส าคญั ไดแ้ก่ การท ารายการระหว่างกนัทีม่มีลูค่าเกนิ 10 ลา้นบาท และรายการระหว่างกนัทีม่มีลูค่าเกนิกว่าที่
ไดอ้นุมตังิบประมาณไว ้

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบุ้คคลทีส่ามด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ใจความ
พงึพอใจของลูกค้า เพื่อวดัระดบัเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในปัจจุบนักบัคู่แข่งรายส าคญั เพื่อก าหนดความต้องการและความ
คาดหวงัของลูกค้าส าหรบัความพึงพอใจและความภกัดี และเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนส าหรบัการปรบัปรุง จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 136 ราย เป็นลูกคา้ปัจจุบนัที่ใช้วงเงนิอยู่จ านวน 122 ราย ไม่ไดใ้ช้บรกิารในรอบ 6 เดอืนที่ผ่านมา 13 ราย และ 
เปิดวงเงนิแต่ไมเ่คยใชบ้รกิาร 1 ราย  
                 เป้าหมายความพงึพอใจของบรษิทัจะตอ้งไมน้่อยกวา่ 80% หรอื ในระดบัพงึพอใจมาก  
                 ผลการส ารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิารโดยรวมของบรษิทั อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก หรอืคดิเป็น 82% 

บริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัในเรี่องการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัได้แก่ กลยุทธ์การด า เนินธุรกิจ และตวัชี้วดัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ที่เป็นข้อมูลทางการเงนิ และที่ไม่ใช่การเงนิ เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดบัความพงึพอใจของ
ลูกคา้ ซึง่ไดเ้ปิดเผยใหแ้ก่นักลงทุน และผูท้ีส่นใจในขอ้มลูของบรษิทั 

ส าหรบัปี 2561 ทางหน่วยงาน Factoring Chain International (FCI) ไดเ้ปิดเผยวา่ขอ้มลูการรบัซือ้ลูกหน้ีการคา้ของ
ประเทศไทยดงัน้ี 

จ านวนบรษิทัทีใ่หข้อ้มลู  :  6 บรษิทั 
ปรมิาณการใหส้นิเชื่อรวม  :  5,877 Millions of EUR คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 205,107 ลา้นบาท  
(อตัราแลกเปลีย่น 34.90 บาทต่อ EUR) 
อตัราการเตบิโตเฉลีย่     :    5% 
ซึ่งบรษิทัฯ มปีรมิาณการใหส้นิเชื่อรบัซื้อลูกหน้ีการคา้รวมในปี 2561 จ านวน 7,373.45 ล้านบาท หรอืคดิเป็นส่วน

แบ่งการตลาด 3.59% โดยประมาณ 
 

นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส  :  คณะกรรมการบรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร แจง้เบาะแส 
ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเดน็การท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง 
หรอืระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิ รวมทัง้ก าหนด
มาตรการคุม้ครองและปกป้องผูแ้จง้เบาะแส 
 
งำนด้ำนนักลงทุนสมัพนัธ ์
 ในส่วนของงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อท าหน้าที่ในการตดิต่อและ
ใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงต่อ
ความเป็นจริงและทัว่ถึง  ทัง้น้ีผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษทัจากหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์     
+66 2163 4259 หรอืทางอเีมล์ IR@leaseit.co.th บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงนิเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรง 
 
นโยบำยว่ำด้วยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

 บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของ
ตน หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย ตาม
มาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 เพื่อใหบ้รษิทัฯมขีอ้มลูประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท ารายการ
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ทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ยได ้ รวมถงึการทีก่รรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุรติ ซึง่ตอ้งตดัสนิใจ
โดยไมม่สีว่นไดเ้สยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจขอ้มลูในรายงานดงักล่าวจงึเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดแูลให้
การท าหน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. ค ำนิยำม 
บริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัย่อย หมายถงึ   

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

บริษทัในเครือ หมายถงึ บรษิทัมหาชนจ ากดับรษิทัหน่ึงซึ่งมคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดับรษิทัใด
บรษิทัหน่ึงหรอืหลายบรษิทัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 บรษิทัหน่ึงมอี านาจควบคมุเกี่ยวกบัการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการซึง่มอี านาจจดัการทัง้หมดหรอืโดยสว่นใหญ่ของ
อกีบรษิทัหน่ึง 

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

ผู้บริหำร หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ะดบัแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่ง
เทยีบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ะดบัทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชี
หรอืการเงนิที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 
 
บคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. บุคคลทีม่อี านาจควบคมุกจิการบรษิทั และในกรณีทีบุ่คคลนัน้เป็นนิตบิุคคลใหห้มายความรวมถงึกรรมการของ     
นิตบิุคคล 
2. คูส่มรส บุตร หรอืบุตรบุญธรรมทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลตามขอ้ 1 
3. นิตบิุคคลตามขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 มอี านาจควบคมุกจิการ 
4. บุคคลอื่นทีม่ลีกัษณะตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

เมื่อบุคคลใดกระท าการดว้ยความเขา้ใจหรอืตกลงวา่ หากบรษิทัท าธุรกรรมทีใ่หป้ระโยชน์ทางการเงนิแก่บุคคลดงักล่าว 
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 จะไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิดว้ย ใหถ้อืวา่บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งส าหรบัการท าธรุกรรมนัน้ ตามมาตรา 89/1 ของพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 
 
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยห์รอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง (ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้) ค านึงถงึประโยชน์ของตน
มากกวา่ของลูกคา้ (ตามแนวทางการพจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย)์ 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หมายถงึ การท าธุรกรรมระหวา่งบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัไดม้กีารก าหนดนโยบายการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการ 
บคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หมายถงึ ไดแ้ก่ บุคคลดงัต่อไปน้ี 
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1. ผูบ้รหิารของบรษิทั 
2. ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
3. ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 
4. บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรส หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายกบับุคคลตามขอ้ 1 ขอ้ 2 
หรอืขอ้ 3 ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส บุตร หรอืญาตสินิทอื่น 
5. นิตบิุคคลใดๆ ทีบุ่คคล ตามขอ้ 1 ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคมุ หรอืมสีว่นไดเ้สยีอื่นใด ไม่วา่โดย
ทางตรงหรอืทางออ้มอยา่งมนียัส าคญั 

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

เพราะเหตุอื่นใด 
3. การมอี านาจควบคมุการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หน่ึงของกรรมการทัง้หมด ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 
 2. กฏหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
นโยบายวา่ดว้ยการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีฉบบัน้ี ไดอ้อกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฏหมายที่
เกีย่วขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1. มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดให ้การด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัิ
หน้าที่ดว้ย ความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฏหมาย
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.2.  มาตรา 89/14 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่น
ไดเ้สยีของตน หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง กรณีเป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของ
บรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย ทัง้น้ีตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

2.3.  มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั จดัสง่ส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีตาม
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจด็วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทั
ไดร้บัรายงานนัน้ 

2.4.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 2/2552 ก าหนดให ้กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบ
ถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
กจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

2.5.  มาตรา 88 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้เมื่อ
มกีรณี ดงัต่อไปน้ี 
2.5.1  มสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัช ีโดยระบุขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัลกัษณะของสญัญา ชื่อคูส่ญัญา สว่นไดเ้สยีของกรรมการในสญัญานัน้ (ถ้าม)ี 
2.5.2 ถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทั และบรษิทัในเครอืโดยระบุจ านวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหวา่งรอบปีบญัช ี
(ถา้ม)ี 

3. กำรรำยงำน 
3.1 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตน หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง 

กรณีเป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย โดยกรอกแบบแจง้รายงานการมสีว่นได้
เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร (ตามเอกสารแนบ) ดงัน้ี 
             - รายงานในครัง้แรก : ใหร้ายงานภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป นบัจากวนัทีเ่กดิรายการการมสีว่นไดเ้สยี 
             - รายงานการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยี : ใหร้ายงานโดยมชิกัชา้ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีาร 

เปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยระบุแจง้การเปลีย่นแปลงครัง้ทีเ่ท่าใดไวด้ว้ย 
3.2 กรรมการและผูบ้รหิารสง่แบบแจง้รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหเ้ลขานุการบรษิทัทนัท ี 
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หรอืภายในเวลาทีก่ าหนด 
3.3. เลขานุการบรษิทั ด าเนินการดงัน้ี 

            - จดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ 
       ทราบภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 

            - เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีก่รรมการและผูบ้รหิารรายงานต่อบรษิทั 
            - เปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ 

       ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
  

4. บทก ำหนดโทษ 
ตามบทบญัญตัแิหง่กฏหมาย ก าหนดดงัน้ี 
          4.1 มาตรา 281/2 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารผูใ้ด ไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ  

       ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายหรอืท าให้ 
      ตนเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บัประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิจ านวน 
      คา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ หรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บั แต่ทัง้น้ีคา่ปรบัดงักล่าวตอ้งไมต่ ่ากวา่หา้แสนบาท 
4.2. มาตรา 281/3 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารบรษิทัผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา 89/14  

ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท และปรบัไมเ่กนิวนัละสามพนับาทตลอดเวลาทีย่งัมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 
4.3. มาตรา 281/5 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัผูใ้ดไมป่ฏบิตัหิน้าทีท่ีก่ าหนดตามมาตรา  

89/15 (1) (2) หรอื (3) หรอืมาตรา 89/16 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท 
  4.4. มาตรา 203 แหง่ พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัคนใดไมป่ฏบิตัติามมาตรา 88  

   หรอื ปฏบิตัติามแต่ไมค่รบถว้นหรอืไมต่รงกบัความจรงิ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบาท 
 
 

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

  บริษทัฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดย
คณะกรรมการบรษิทัได้ปฏบิตัิหน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยบรษิทัไดก้ าหนด
อ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการในเรื่องทีส่ าคญัต่าง ๆ เอาไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น การก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
การด าเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ การพจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้รว่มลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ ซึง่แสดงรายละเอยีดไวใ้นแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหวัข้อ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธาน
กรรมการและคณะกรรมการบรษิทั และเพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทและความรบัผดิชอบจงึไดม้กีาร
พจิารณาก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไดไ้มเ่กนิ 5 แหง่โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 
 

       โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีรรมการทัง้สิน้จ านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระที่ไม่เป็น
ผู้บรหิารจ านวน 5 ท่าน และยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ านวน 4 ท่าน 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ พจิารณา
และรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชเีพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ ได ้และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปี 
นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นครัง้แรก อน่ึงบรษิทัฯ ไมม่กีรรมการอสิระท่านใดทีด่ ารงต าแหน่ง
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กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เกนิ 9 ปีนับแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นครัง้แรก และ  บรษิทัฯไมม่ี
กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนมากกวา่ 5 บรษิทั (ไมน่บัรวมต าแหน่งทีป่รกึษาในบรษิทัจดทะเบยีน) 

        บรษิทัมนีโยบายไม่ให้กรรมการผู้จดัการของบรษิทั ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอื่น และบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่นมากกวา่ 2 บรษิทั (ไมน่บัรวมบรษิทัในเครอื) และตอ้งไมเ่ป็นกรรมการในบรษิทัทีท่ าธรุกจิประเภทเดยีวกนั หรอืธรุกจิ
ที่อาจก่อใหเ้กดิการขดัแย้งทางผลประโยชน์  เวน้แต่จะได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ และ บรษิทัไม่มกีรรมการที่
เป็นผูบ้รหิารไปด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นมากกวา่ 2 แหง่ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นคนละ
บุคคลกนั เพื่อป้องกนัมใิหบุ้คคลใดมอี านาจเบ็ดเสรจ็ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ รวมทัง้มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของแต่ละต าแหน่งไวอ้ยา่งชดัเจนในอ านาจด าเนินการของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูก้ าหนดอ านาจหน้าที ่และ
คดัเลอืกบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวโดยประธานกรรมการมาจากการเลอืกตัง้ของกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธาน
ในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระการประชุม และสนับสนุนใหก้รรมการ
ทุกท่านมสี่วนร่วมในการประชุม เช่น ตัง้ค าถามหรอืขอ้สงัเกต ใหค้ าปรกึษาและใหข้อ้เสนอแนะต่อผูบ้รหิาร และสนับสนุนการ
ด าเนินธรุกจิของบรษิทั แต่จะไมก่า้วก่ายในการบรหิาร การจดัการกจิการของบรษิทั  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
หลากหลาย ทัง้ดา้นการเงนิ การบญัช ีการบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์กฎหมาย และกจิการธนาคาร โดยกรรมการอสิระของ 
บรษิทัฯ มคีุณสมบตัสิูงกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามรายละเอยีดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หวัขอ้ รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจ
ควบคมุ และเลขานุการบรษิทั  

อน่ึง กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกที่
บรษิทัใชบ้รกิารอยูต่ ัง้แต่จดัตัง้บรษิทั 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัฯ เพื่อให้มหีน้าที่และความรบัผดิชอบตามพระราช 
บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้ให้ความเห็นชอบใน
วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์ทศิทางและนโยบายในการด าเนินงาน แผนการประกอบธรุกจิ และงบประมาณประจ าปีของบรษิทั และ
ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกจิที่ก าหนดไวภ้ายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของ
บรษิทั และผูม้สี่วนได้เสยีเป็นส าคญั ทัง้น้ีเพื่อสรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืให้แก่บรษิทั และเพิม่มูลค่าให้แก่ผู้ถอืหุ้นในระยะยาว 
โดยคณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารพจิารณาทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบในวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์ทศิทางและนโยบาย
ในการด าเนินงานของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และสภาพธุรกจิทีเ่ปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการต้อง
เขา้ใจและทราบถงึบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของตน และต้องปฏบิตัหิน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็น
ส าคญั  

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบาย และแผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดขององคก์ร และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ประกอบดว้ย ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ โดยมกีารก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ไวอ้ย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ มหีน้าที่พจิารณาคดัเลอืก ตดิตามการด าเนินการตามแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
และการพิจารณาคดัเลือกกรรมการผู้จดัการ  และกรรมการผู้จดัการมีหน้าที่พิจารณาคดัเลือก ติดตามการด าเนินการตาม
แผนการสบืทอดต าแหน่ง และการพจิารณาคดัเลอืกผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  และผูอ้ านวยฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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นโยบำยเรื่อง “แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan)” 
1. บทน ำ  

บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)(“บรษิทัฯ”) ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการใหม้คีวามยัง่ยนื คณะกรรมการ
บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าและน านโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่ง Succession Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัติ่อไป     
2. วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่าองค์กรมีก าลังคนที่มีคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ 
(Competencies) มากน้อยเพยีงใด 

2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรไดล้่วงหน้าในเชงิรุก โดยวางแผนการสรรหาและพฒันาจาก
บุคลากร ในองค์กรที่มศีกัยภาพในต าแหน่งงานระดบัผู้จดัการแผนกขึ้นไปจนถึงกรรมการผู้จดัการหรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคลากรจากภายนอก 

3. เพื่อวางแผนทดแทนและสบืทอดต าแหน่งงานที่จะเกษียณอายุและการบริหารคนเก่งหรอืต าแหน่งงานที่เป็นที่
หมายปองของตลาด/คูแ่ขง่ 

4. เพื่อลดอตัราสญูเสยีบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 
5. เพื่อเป็นการจูงใจและธ ารงรกัษาพนักงานที่มีความสามารถและมีศกัยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอด

ต าแหน่งงาน พรอ้มไดร้บัโอกาสในการพฒันาและปรบัเลื่อนต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ 
3. ระเบียบปฏิบติัและหลกัเกณฑ ์

3.1  ระเบยีบปฏบิตัแิละหลกัเกณฑแ์ผนการสบืทอดต าแหน่ง (SUCESSION PLAN) 
บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑแ์ละระเบยีบปฏบิตักิารคดัเลอืกบุคลากรที่จะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงานบรหิารที่

ส าคญัของบริษทัฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบริษทัฯได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบตัิ ทกัษะ
ประสบการณ์และความสามารถเป็นมอือาชพี ผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ/หรอื กรรมการ
ผูจ้ดัการและวางแผนสบืทอดต าแหน่งงาน ตามระดบัพนกังาน ดงัน้ี 

ก)  ระดบักรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
 ฝ่ายบรหิารเป็นผูจ้ดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งในระดบักรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาและน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จดัใหม้กีารตดิตามความคบืหน้าของแผนสบืทอด
ต าแหน่ง ตัง้แต่การระบุผูส้บืทอดต าแหน่ง (แจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะตวั) การพฒันาศกัยภาพ 
ตลอดจนการประเมนิผล  

 เมื่อต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการว่างลงหรอืผูอ้ยู่ในต าแหน่ง
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมหีน้าที่ในการ
คดัเลอืกประธานเจา้หน้าที่บรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการคนใหม่  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

คณุสมบตัเิบือ้งตน้ของกรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นดงัน้ี 
1. การศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี
2. มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในต าแหน่งผูอ้ านวยการสายงานขึ้นไป 
3. มคีวามเป็นผูน้ าและมวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล 
4. มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธแ์ละการจดัการองคก์ร 
5. มกีารตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหาทีส่ขุมุ รอบคอบ ค านึงถงึประโยชน์สงูสดุขององคก์ร 
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ข)  ระดบัผูบ้รหิาร ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายถงึระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 ฝ่ายบรหิารเป็นผูจ้ดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งในระดบัผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายถงึระดบั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผูพ้จิารณาและน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งจดัใหม้กีารตดิตามความคบืหน้าของแผนสบืทอดต าแหน่ง ตัง้แต่การระบุผูส้บื
ทอดต าแหน่ง (แจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะตวั) การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการประเมนิผล  

 เมื่อต าแหน่งผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายถงึระดบัผูช้่วยกรรมการผู้จดัการว่างลงหรอืผู้อยู่
ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งได้ กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่ในการคดัเลือกและ
แต่งตัง้ผูบ้รหิารในต าแหน่งทีว่า่งลงคนใหม ่  

คณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายถงึระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นดงัน้ี 
1. การศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี
2. มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานในต าแหน่งผูจ้ดัการขึน้ไป 
3. มคีวามเป็นผูน้ าและมวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล 
4. มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์ 
5. มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ และมองเหน็ประโยชน์แก่องคก์รเป็นส าคญั 

3.2  แผนการสบืทอดต าแหน่งของบรษิทัฯ มกีระบวนการ ดงัน้ี 
3.2.1 สร้างแผนการพฒันาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อน

พนกังานจะเกษยีณหรอืออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 
3.2.2 ก าหนดคุณสมบตัิ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทกัษะ 

บุคลิกภาพและทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในต าแหน่งนั ้นๆและจัดท าแผนพัฒนาเป็น
รายบคุคล (Individual Development Plan) 

3.2.3 คดัเลือก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของบุคคลที่จะเข้ารบัต าแหน่งเข้าสืบทอดต าแหน่ง 
(candidate) เพื่อพจิารณาความเหมาะสม 

3.2.4 ระบุผูส้บืทอดต าแหน่งอย่างน้อย 2 คน จากการประเมนิและวเิคราะหศ์กัยภาพ ผลงานของพนักงาน 
โดยมกีารแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะตวั)  เพื่อเตรยีมรบัมอบและ
เรยีนรูง้าน  

3.2.5 พฒันาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งว่าจะสามารถมีพฒันาการและสร้าง
ผลงานตามทีค่าดหวงัไดจ้รงิ กรณีไมเ่ป็นตามคาดหมายใหด้ าเนินการดงัน้ี 

3.2.5.1 ด าเนินการคดัเลือกและวางแผนการสบืทอดต าแหน่งใหม่และพฒันาผู้สบืทอดต าแหน่ง
ส ารองแทน (ถา้ม)ี หรอื 

3.2.5.2 สรรหา และ คดัเลอืกจากบุคคลภายนอก 
3.2.6 เมื่อผูส้บืทอดต าแหน่งมคีุณสมบตัคิรบตามต าแหน่งที่มหีน้าที่รบัผดิชอบสูงขึน้และมตี าแหน่งงานว่าง

ลงหรือมีต าแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้น าเสนอการปรับเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งและรักษาการ 
(Promotion & Acting) ตามนโยบายของบรษิทัฯ  

 
นโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้นจากการท ารายการระหว่างกนัของ
บรษิทัฯ และบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ว่าผู้มสี่วนได้เสยีในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามสี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว โดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องดูแลให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการ
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ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่
ส าคญัของบรษิทัฯ รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชโีดยเครง่ครดั  

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้สอบบญัชี หรอืผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี 
พจิารณาตรวจสอบและให้ความเหน็เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกนั และจะท าการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ไดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ แบบแสดง
รายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 
คู่มือจรรยำบรรณส ำหรบักรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 
ก. จรรยำบรรณ บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) (Lease-IT) 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุง่ม ัน่ทีจ่ะด าเนินการและยดึถอืจรรยาบรรณของบรษิทัในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. ลกูค้ำ 

ใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจอยา่งเหมาะสม โดยการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่อีย่างมคีณุภาพ 
ใหบ้รกิารดว้ยความเป็นธรรม รวมทัง้ดแูลรกัษาขอ้มลูต่าง ๆ ของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

2. ผู้ถือหุ้น 
ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม โดยด าเนินการใหม้ผีลประกอบการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้มรีะบบ
การควบคมุและตรวจสอบภายใน รวมทัง้ระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. พนักงำน 
สรรหาและรกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถในการปฏบิตังิาน รวมทัง้พฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ืองและสง่เสรมิ
พนกังานใหม้โีอกาส ความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชพี 

4. พนัธมิตรและคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
ปฏบิตัติ่อพนัธมติร และคูแ่ขง่ทางการคา้อยา่งเป็นธรรม และรกัษาความลบัภายใต้หลกัเกณฑ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ไมแ่สวงหาขอ้มลูของพนัธมติรและคู่แขง่ทางการคา้ อย่างไมสุ่จรติและไมเ่ป็นธรรม 

5. เจ้ำหน้ีและคู่ค้ำ 
ยดึมัน่ในความซื่อสตัยต์่อการปฏบิตัติามเงื่อนไขทีใ่หไ้วต้่อเจา้หน้ีและคูค่า้ทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นเรื่องเงื่อนไขค ้า
ประกนั การบรหิารเงนิทุน รวมถงึการบรหิารสภาพคล่อง เพื่อใหบ้รษิทัมคีวามแขง็แกรง่และมคีวามพรอ้มทีจ่ะช าระหน้ี 
โดยอยูภ่ายใตเ้งื่อนไข รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีก่ าหนด 

6. สงัคม 
ยดึมัน่ในการด าเนินธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และระมดัระวงัในการพจิารณาด าเนินการใด ๆ ในเรื่องที่
กระทบต่อความรูส้กึของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากน้ีบรษิทัจะมุง่ด าเนินการ และใหก้ารสนับสนุนกจิกรรม
ต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 

7. ส่ิงแวดล้อม 
มุง่ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ดแูลดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มของบรษิทัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ เพื่อไมใ่หม้ผีลกระทบใด ๆ กบัชุมชนใกลเ้คยีง และสง่เสรมิพนักงานใหม้จีติส านึก และความรบัผดิชอบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม 

8. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
มกีารควบคมุดแูลและป้องกนัเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื
รายการระหวา่งกนัทีไ่มเ่หมาะสม โดยก าหนดนโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิกระบวนการในการพจิารณาและอนุมตัิ
รายการ พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูและอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์น่วยงานต่าง ๆ ทีก่ ากบั
ดแูลบรษิทั 

9. กำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำร 
เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นทัว่ถงึและทนักาล 
รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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10. กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีในฐานะบรษิทัจดทะเบยีน จะพฒันางานก ากบัดแูลกจิการของ
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

 
ข. จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั 

กรรมการบรษิทัจะปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม ภายใตห้ลกัการดงัต่อไปน้ี 
1. ควำมซ่ือสตัย ์ยติุธรรม และคณุธรรม 

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

ทางรา่งกาย 
- กรรมการจะไมใ่หค้ าสญัญา หรอืท าขอ้ผกูพนัในเรื่องที่บรษิทัไมป่ระสงคจ์ะด าเนินการ  หรอืไมส่ามารถจะ

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

กระท าการอนัเป็นเทจ็และจะไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิโดยละเวน้การพูด หรอืการปฏบิตัิ 
2. กำรด ำเนินธรุกรรมส่วนตวั 

- การด าเนินธุรกรรมสว่นตวั หรอืธุรกจิอื่น ๆ ของกรรมการ จะตอ้งแยกออกต่างหากจากการด าเนินกจิการของ
บรษิทัในฐานะกรรมการบรษิทั 

- กรรมการจะไมใ่ชช้ื่อบรษิทัในการด าเนินธรุกรรมสว่นตวั หรอืธรุกจิอื่น ๆ 
- กรรมการจะใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารเฉพาะแต่ทีบ่รษิทัมอียูซ่ึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

3. กำรรกัษำควำมลบั 
- กรรมการจะตอ้งท าใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้า่จะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ พนักงาน และการ
ด าเนินงานของบรษิทั ทัง้โดยเจตนา และไมเ่จตนาต่อบุคคลทีส่าม เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั 

- กรรมการจะไมใ่ชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัจากการเป็นกรรมการบรษิทัเพื่อผลประโยชน์ทางการเงนิทัง้ของสว่นตน และของผูอ้ื่น 
4. กำรเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ 

- กรรมการจะตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์จากธรุกจิสว่นตวั หรอืธรุกิจอื่น ๆ รวมทัง้เรื่องใด ๆ ทีเ่ป็นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอือาจน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามนโยบายทีอ่าจก าหนดใหก้รรมการปฏบิตัใินแต่ละ
ครัง้โดยทนัท ี

- กรรมการจะตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธใ์ด ๆ ทีต่นมกีบับรษิทั ตามนโยบายเรื่องความเป็นอสิระทีอ่าจก าหนดให้
กรรมการปฏบิตัใินแต่ละครัง้ 

- การด าเนินกจิการใด ๆ กบับรษิทัของกรรมการ จะตอ้งอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืถูกเขา้ใจว่าเกดิขึน้ 

5. กำรยึดถือปฏิบติัตำมกฎหมำย 
- กรรมการจะยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิ 

6. กำรรบัเงิน ของขวญั สนัทนำกำร และกำรเดินทำง 
- กรรมการจะตอ้งไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ระกอบธรุกจิกบับรษิทั 
รวมทัง้ผูท้ีก่ าลงัตดิต่อ เพื่อด าเนินธรุกจิกบับรษิทั 

- ในกรณีทีม่ผีูเ้สนอให ้ กรรมการจะตอ้งไมร่บัผลประโยชน์ส่วนตนในจ านวนที่เกนิความเหมาะสม 
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ค. จรรยำบรรณพนักงำน 
1. ขอบเขต 

- จรรยาบรรณพนักงานน้ีใชบ้งัคบักบัพนกังานของบรษิทัอนัไดแ้ก่ พนักงานบรษิทั และกจิการอื่น ๆ ทีบ่รษิทัมี
อ านาจควบคมุ  

2. กำรปฏิบติัตำม 
- พนกังานทุกคนมหีน้าทีใ่นการท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ และจรรยาบรรณพนกังาน 

ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไมว่่าจะเป็นตามจารตีประเพณี หรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะไดก้ าหนดไวแ้ลว้ใน
ขณะน้ี และหรอืทีจ่ะก าหนดต่อไปในภายภาคหน้าโดยเครง่ครดั 

3. กำรประกอบกิจกำรงำนอย่ำงมีคณุธรรม 
- บรษิทัยดึมัน่ในการด าเนินธรุกจิอย่างมคีณุธรรมและจรยิธรรมในทุกกจิกรรมของบรษิทั ในการประกอบกจิการ

งาน พนกังานตอ้งยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม โดยปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ยตุธิรรม คดิ พูด ท า บน
พืน้ฐานความถูกตอ้ง เทีย่งตรง ประพฤตตินใหเ้หมาะสมตามคา่นิยมทีด่ขีองสงัคม  

4. กำรรกัษำผลประโยชน์บริษทั 
- พนกังานพงึปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ มคีุณธรรม และรบัผดิชอบตามแนวทาง นโยบาย ระเบยีบ

ปฏบิตัทิีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้โดยมุ่งม ัน่ในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ 
- การรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัต้องเกดิจากการกระท าโดยชอบธรรม ไมก่ระท าการช่วยเหลอืสนบัสนุนหรอื

ยอมเป็นเครื่องมอืทีจ่ะท าใหเ้กดิการหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่างๆ ตามหลกัธรรมา      
ภบิาลของการด าเนินธุรกจิ 

5. ควำมเช่ือถือได้ของข้อมูล 
- ขอ้มลูทุกประเภทของบรษิทัตอ้งเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิและถูกตอ้ง 
- พนกังานทุกคนจะร่วมมอืกนัในการจดัท าขอ้มลูใหถู้กตอ้งโดยบนัทกึขอ้มลู และจดัท ารายงานอยา่งถูกต้องและทนั

ต่อเหตุการณ์ ขอ้มลูทุกประเภทของบรษิทัตอ้งการความถูกตอ้ง แมน่ย า และความโปรง่ใส  
 

6. กำรรกัษำควำมลบัของข้อมูล 
- พนกังานจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเวน้เป็นไปตามกฎหมาย หรอืไดร้บั

การอนุมตัจิากบรษิทั 
- การเกบ็รกัษาขอ้มลูของลูกคา้ถอืเป็นเรื่องส าคญัที่พนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัโิดยเครง่ครดั และหา้มมใิหพ้นกังาน

เปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ของลูกคา้แก่บุคคลอื่น ไม่วา่ดว้ยวธิกีาร หรอืสื่อใด ๆ เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้
ใหแ้ก่ผูอ้ านาจตามกฎหมายหรอืตามค าสัง่ศาล 

7. กำรส่ือสำรและกำรแสดงออกในนำมบริษทั 
- บรษิทัยดึมัน่ต่อการประกอบธรุกจิดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเปิดเผย การสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจะตอ้ง

ถูกตอ้ง เทีย่งตรง ตรงไปตรงมา และมกีารใชช้่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
- หา้มการสื่อสาร การตพีมิพ ์และประกาศทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัดว้ยขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นจรงิ บดิเบอืน ประสงค์

รา้ย รวมถงึขอ้มลูทีอ่าจกระทบชื่อเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ทัง้น้ีไมว่า่จะเป็นการสื่อสารดว้ยวาจาหรอืลาย
ลกัษณ์อกัษร 

8. กำรใช้ข้อมลูภำยในเพื่อกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์ 
- หา้มพนกังานทีรู่ข้อ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ ซือ้ขายหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เปิดเผยหรอืใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูทีย่งัไม่เปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทัง้ของตนเอง และหรอืบุคคลอื่นทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

9. กำรคกุคำม 
- บรษิทัยดึมัน่ในการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพและปราศจากการคกุคามใด ๆ หาก

ไดร้บัรายงานถงึเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมใดทีข่ดัต่อแนวปฏบิตั ิและหากเป็นจรงิ จะสง่ผลต่อการลงโทษทางวนิยั 
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10. กำรพนัน กำรด่ืมแอลกอฮอล ์และส่ิงเสพติด 
- หา้มพนกังานเสพ ครอบครอง ซือ้ ขาย ขนยา้ย สิง่เสพตดิ หรอืสารควบคมุ )ยกเวน้ยาตามใบสัง่ของแพทย์ (  
- หา้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นระหวา่งปฏบิตัหิน้าที ่เวน้แต่ในงานเลีย้งสงัสรรคห์รอืการตอ้นรบัลูกคา้ตาม

ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั และตอ้งไมด่ื่มจนมนึเมาหรอืขาดสติ 
- หา้มพนกังานเล่นการพนันทุกประเภทในระหวา่งปฏบิตัหิน้าที ่หรอืในพืน้ทีข่องบรษิทั 

11. กำรให้และรบัของก ำนัลและกำรเลีย้งรบัรอง 
- พนกังานตอ้งไมเ่รยีกรอ้งหรอืแสดงอากปักริยิาทีแ่สดงเจตนาทัง้ทางตรงและทางออ้มวา่ ตอ้งการรบัเงนิและหรอื

ประโยชน์อื่นใดทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิของพนักงานในนามบรษิทั เวน้แต่ไดร้บัทรพัยส์นิ และใน
โอกาสทีเ่ป็นพธิกีาร หรอืตามธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ทีด่งีาม หรอืจารตีทางการคา้ 

12. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- พนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตังิานโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญัและตอ้งค านึงอยู่เสมอวา่ ในการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่นเองจะตอ้งไมม่สี่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์ขดักบัผลประโยชน์ของบรษิทั และหลกีเลี่ยงความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจมขีึน้ทัง้ทางตรงทางออ้ม 

13. กำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่และสินบน 
- พนกังานมหีน้าทีใ่นการศกึษา และท าความเขา้ใจกบันโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่และสนิบนของบรษิทั และปฏบิตัิ

ตามแนวทางที่ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั 
14. ทรพัยสิ์นของบริษทั 

- พนกังานทุกคนมหีน้าทีใ่นการดแูลรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัมใิหส้ญูหาย เสยีหาย หรอืน าไปใช้ในทางที่
ผดิ 

15. กำรป้องกนักำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้กบักำรก่อกำรร้ำย 
- พนกังานตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิใหก้บัการก่อการรา้ย 
16. กำรท ำงำนอ่ืนหรือกิจกรรมภำยนอก 

- พนกังานตอ้งไมเ่ป็นพนกังานขององคก์รอื่นหรอืท ากจิกรรมภายนอกอื่น ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในระหวา่งการ
ปฏบิตัหิน้าที่ 

17. สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทำงกำรเมือง 
- บรษิทัจะยดึหลกัสทิธมินุษยชนเป็นหลกัปฏบิตัริ่วมกนักบัพนกังานทุกคน โดยใหพ้นักงานเขา้ใจในหลกัสทิธิ

มนุษยชน เพื่อน าไปเป็นสว่นหน่ึงในการปฏบิตังิานและไมส่นบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
- พนกังานจะตอ้งระมดัระวงัการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงในสถานทีท่ างานหรอืในเวลางาน หรอืในสถานที่

ใด ๆ ทีอ่าจท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็นการแสดงความคดิเหน็ในฐานะพนักงานบรษิทั 
 

 ระบบกำรควบคมุภำยใน 
 บรษิทัฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิการ จงึได้มกีาร

จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีาร
ควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบในการอนุมตั ิการบนัทกึรายการ
บญัชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจดัเก็บดูแลทรพัย์สินออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมกีารควบคุมภายในเกี่ยวกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร
สายงานทีร่บัผดิชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้แต่งตัง้ให้ นางสาววชิุดา แก้วไทรเทียน ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได ้ โดยฝ่ายบรหิาร
จดัการจะมกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานจรงิกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวเ้ป็นประจ าทุกเดอืน โดยจะมกีารประเมนิ ปัจจยัความ
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เสี่ยงทัง้ที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการด าเนินงาน วเิคราะห์ถึงปัจจยัที่เป็นสาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี่ยง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งตดิตามความเสีย่งนัน้ๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคบืหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ (Evaluation on 
the Performance of the Board of Directors) และการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-
Assessment) เป็นประจ าทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคดิเหน็ต่อผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ทัง้คณะโดยรวม ทัง้น้ี เพื่อช่วยใหไ้ดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏบิตังิานในระหว่างปีที่
ผา่นมา ผลการประเมนิเป็นดงัน้ี 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั (แบบทัง้คณะ) มหีวัขอ้หลกัในการประเมนิ ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งและ
คุณสมบตักิรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่
ของกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร สรุปผลการ
ประเมนิคณะกรรมการบรษิทั (แบบทัง้คณะ) มคีา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 93.70 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มหีวัขอ้หลกัในการประเมนิ ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้งและ
คุณสมบตักิรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่ และ ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการ
ประเมนิของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) มคีา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 95.45 

ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหวัข้อหลกัในการประเมิน ได้แก่ (1) โครงสร้างและ
คณุสมบตัขิองคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม ท าให้การท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ (2) การประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้ด าเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (3) บทบาท หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส าคญั ใช้เวลาในการพจิารณา ทบทวนอย่างเพยีงพอ สรุปผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ มคีา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 92.08 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ โดยไมม่กีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารเข้าร่วม
ประชุม อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหก้รรมการไดพ้จิารณาและทบทวนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และบรษิทั 
รวมถงึพจิารณาและอภปิรายประเดน็ต่างๆ เกีย่วกบัการบรหิารจดัการ หรอือยูใ่นความสนใจของคณะกรรมการ โดยมกีารแจง้ผล
การประชุมใหก้รรมการผูจ้ดัการรบัทราบ เพื่อพจิารณาและปรบัปรงุต่อไป ในปี 2562 น้ี กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร (กรรมการ
อสิระ) ไดม้กีารประชุมกนัเองโดยไมม่ฝ่ีายบรหิาร เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2562 การประชุมหารอืเป็นเรื่องทัว่ ๆ ไป เกี่ยวกบัการ
ท างานร่วมกนัระหว่างกรรมการและฝ่ายบรหิารและมคีวามเหน็ว่าการท างานร่วมกนัระหว่างกรรมการและฝ่ายบรหิารเป็นไป
ดว้ยด ีและไดม้ขีอ้แนะน าและเน้นย ้าในเรื่องความเสีย่งของบรษิทั โดยขอใหฝ่้ายจดัการมคีวามระมดัระวงั ละเอยีด รอบคอบ และ 
ระวงัในการปล่อยสนิเชื่อซึง่เป็นธรุกจิของบรษิทัใหม้ากยิง่ขึน้ โดยใหเ้น้นลูกคา้ในภาคราชการใหม้ากยิง่ขึน้ 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร/กรรมการ
ผูจ้ดัการ (CEO) เป็นประจ าทุกปีโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารพจิารณาและอนุมตัิเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าปีของกรรมการผู้จดัการ (CEO) เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมนิให้กรรมการผู้จดัการ (CEO) 
รบัทราบ และก าหนดใหท้ าการประเมนิผลการปฏบิตังิานตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้ไป   

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผู้จดัการประจ าปี มหีวัขอ้หลกัในการประเมนิได้แก่ (1) ความเป็นผู้น า 
(2) การก าหนดกลยทุธ ์(3) การปฏบิตัติามกลยทุธ ์(4) การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ (5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
(6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก (7) การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร (8) การสืบทอดต าแหน่ง (9) ความรู้ด้าน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (10) คุณลกัษณะส่วนตวั (11) ผลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน สรุปผลการประเมนิมคี่าระดบัคะแนน
เฉลีย่ ร้อยละ 90.18 

 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ มนีโยบายใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษ

เพิม่เติมตามความจ าเป็นและในทางปฏิบตัิในปีที่ผ่านมากรรมการมีการประชุมอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้  โดยบรษิทัจะแจ้ง
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหก้รรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได้
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อย่างพรอ้มเพรยีงกนั โดยการประชุมแต่ละครัง้ไดม้กีารก าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจนและมกีารส่งหนังสอื เชญิประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้เีวลาศึกษา
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุมโดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมการประชุมเพื่อชีแ้จงรายละเอยีด และตอบขอ้ซกัถามของ
คณะกรรมการบริษทั ทัง้น้ี ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการ
ลงคะแนน และสรุปมตขิองทีป่ระชุมในแต่ละวาระการประชุม นอกจากน้ีบรษิทัมนีโยบายในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ใหต้้องมจี านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมต ิต้องมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด รวมทัง้ไดม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จ านวน 13 ครัง้ (ไมน่บัรวมการประชุมคณะกรรมการที่ไม่
มคีณะกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 ครัง้) โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่
ละท่าน มดีงัน้ี 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุม/ 
จ ำนวนกำรประชุมรวม 

 ปี 2562 
1.นางดวงพร สจุรติานุวตั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  12/13 
2.พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  13/13 
3.นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระ  13/13 
4.นายสทุศัน์  ขนัเจรญิสขุ กรรมการอสิระ  13/13 
5.รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย ์ กรรมการอสิระ  13/13 
6. นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์ กรรมการบรหิารอาวโุส 12/13 
7.นายสมพล เอกธรีจติต ์ กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 13/13 
8.นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั กรรมการ และ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 13/13 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้หมด รวมเป็นจ านวน 5 ท่าน ไดท้ าหน้าที่รบัผดิชอบในการ
สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทั ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การปฏบิตัติาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษทั พิจารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษทั และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ธุรกรรมของผูม้สี่วนไดเ้สยี หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นต้น  ซึ่งไดก้ล่าวถึง บทบาท หน้าที่และความ
รบัผดิชอบไวใ้นสว่นของโครงสรา้งการจดัการ 
 อน่ึงในการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการพจิารณาและคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบริษทันัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมนิผลของบรษิทั ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์   
ผลการด าเนินงาน ความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิการใหส้นิเชื่อ ธรุกจิการเงนิ และความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีรวมถงึความเป็น
อสิระในการด าเนินงานของผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่่านมา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และที่ประชุมผูถ้อืหุน้ในการพจิารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีโดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 ไดแ้ต่งตัง้ให ้นางสาว
สมใจ คุณปสุต   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4499  หรอื นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 
4951 หรอื นางสาวศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4604 ซึง่ทุกคนเป็นผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านกังาน  
อวีาย  จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าที่ในการพจิารณาเสนอแต่งตัง้ โยกย้าย 
และเลกิจา้งผูต้รวจสอบภายในอกีดว้ย 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึ้นในทุกไตรมาส หรอือย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดั
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน, คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยมกีรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมดงัน้ี  
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รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ 

 
ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชุม/ 
จ ำนวนกำรประชุมรวม 

 ปี 2562 
1.  นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
2.  นางดวงพร สจุรติานุวตั กรรมการตรวจสอบ 5/5 
3.  พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี กรรมการตรวจสอบ 5/5 
4.  นายสทุศัน์  ขนัเจรญิสขุ กรรมการตรวจสอบ 5/5 
5.  รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย ์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 

 
 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยไดท้ าหน้าที่รบัผดิชอบในการ
พจิารณาให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัค่าตอบแทนส าหรบัประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ เพื่อพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการและพจิารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของนโยบายคา่ตอบแทน เป็นตน้ 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บรษิทัฯ มกีารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพยีงพอส าหรบัการ

รกัษากรรมการและผูบ้รหิารที่มคีุณภาพไวโ้ดยไมม่กีารจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกนิควร และอยู่ในระดบัที่สามารถเทยีบเคยีงได้
กบับรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยปัจจยัที่จะน ามาพจิารณาประกอบดว้ย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท
และความรบัผดิชอบ ทัง้น้ี การจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผา่นการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใน
สว่นของคา่ตอบแทนของผูบ้รหิาร และจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไว ้ซึง่จะพจิารณาจาก
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายเดอืน และคา่พาหนะมาประชุมมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(บาท/เดอืน) 

ค่ำพำหนะมำประชุม* 
(บาท/เดอืน) 

ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 140,000 5,000 
กรรมการและกรรมการอสิระ   40,000 5,000 

 
ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ชุดย่อย 
(บาท/เดอืน) 

ค่ำพำหนะมำประชุม* 
(บาท/เดอืน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

35,000 5,000 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน กรรมการก ากับดูแล
กจิการ และกรรมการบรหิาร   ความเสีย่ง 

10,000 5,000 

หมายเหตุ: กรรมการบรษิทัมกีารประชมุเป็นประจ าทุกเดอืน และในกรณีกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อยประชมุในวนัเดยีวกนั  
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           ใหจ้่ายค่าเดนิทางมาประชมุไดค้รัง้เดยีว 
 
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการในปีที่ผ่านมา โดยประเมนิตามดชันีชี้วดั (Key Performance Indications) ที่ก าหนดไว ้ซึ่งใน
แต่ละหมวดจะมีการให้น ้ าหนักที่แตกต่างกนั นอกจากน้ี ในปี 2558 บริษทัได้จดัท าโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อ
หลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มคีวามสอดคล้องกบัผลงานของ
บรษิทั และผลประโยชน์ทีส่รา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 
คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีค่ณะกรรมการสรรหา โดยไดท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาสรรหาบุคคลเพื่อ
เสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหายงัท าหน้าที่พจิารณาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้
เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่เป็นต าแหน่งบรหิารทีส่ าคญัของบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการโดยไดท้ าหน้าที่พฒันาและสง่เสรมิการปฏบิตัติาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรบัของผู้ถอืหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก ากบัดูแล 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงโดยได้ท าหน้าที่บรหิารจดัการความเสี่ยงด้าน
สนิเชื่อ ดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ดา้นสภาพคล่องทางการเงนิ ดา้นการตลาดและการแขง่ขนั ดา้นการปฏบิตักิาร ดา้น
อตัราแลกเปลี่ยน และด้านอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมถงึ การบรหิารความเสีย่งด้านความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนักงาน สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
 

4. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่    

เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบริษทั 
เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏิบตัิงานงานอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ หลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai 
Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลกัสูตรที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาบริษทัที่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และสภาวชิาชพีการบญัช ี

ส าหรบัในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารฝีกอบรมแก่กรรมการและผูบ้รหิาร ดงัน้ีคอื 
1. นายสมพล เอกธรีจติต ์เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรยอ้นรอยแผนทวงหน้ี ไมม่ไีมห่นีแต่ตอ้งจา่ยแมปิ้ดหนีลม้บนฟูก 
2. นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร การตลาดภาครฐั 
3. นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร How important of Employee Benefit Actuarial Valuation, The 

CFO’s role in stakeholder communications, การจดัท างบกระแสเงนิสดเชงิปฏิบตัิการ (Workshop) รุ่นที่ 5/62, เสวนา
ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs /  TFRS for NPAEs) , Retail Credit Scoring Model 
Development and Application และ Adjust the Strategy of Issuing Debt to the current situation  

4. นางสาวปิยนนัท ์มงคล เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร เลขานุการบรษิทั ,การรายงานขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ,

ธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน ส าหรบัภาคธรุกจิในตลาดทุนไทย และ Process Innovation Coaching 2019 
5. นางสาวประภาพรรณ รกัธรรม เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร Process Innovation Coaching 2019 
6. นายบรรจง โฮกเสง็ เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร Mind Map, Process Innovation Coaching 2019 
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7. นางสาวสุนทรี หวังด ารงเวศ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mind Map, Leader as Coach และ Process Innovation 
Coaching 2019   
 

5. การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน 
 

- ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทัฯ น าความลบัและ/หรอืข้อมูลภายในของ
บรษิทัฯ ไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่
วา่จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

- ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร  พนักงาน และลูกจ้างของบรษิทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดงักล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษทัฯ ที่มหีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของ  
บรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้หรอื
เสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ก่อนทีข่อ้มลูนัน้จะไดม้กีารเปิดเผยต่อสาธารณชน ไมว่า่การกระท า
ดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะ
ถูกลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบรษิทัฯ 

- บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารเขา้ใจและรบัทราบภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์
ในบรษิทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์่ อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

- บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิใหแ้ก่
สาธารณชนทราบ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ ทราบเกีย่วกบัขอ้ก าหนดขา้งต้น  
6. บคุลากร 

จ านวนบุคลากร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มจี านวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานดงัน้ี (ไมร่วมผูบ้รหิาร 10 คน) 
 

ฝ่ำย จ ำนวนพนักงำน(คน) 

1. ฝ่ายขายและการตลาด 18 
2. ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  7 
3. ฝ่ายธรุการ  6 
4. ฝ่ายปฏบิตักิาร 19 
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 
6. ฝ่ายพฒันาธรุกจิ 3 
7. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
8. ฝ่ายเครดติ และฝ่าย นิตกิรรมสญัญา (บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ) 10 

รวม 69 
 

- ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 

-ไมม่-ี 
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10.  ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมสู่ควำมยัง่ยืน 
บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดทศิทางดา้นความยัง่ยนื ภายใต ้3 มติหิลกั ดงัต่อไปน้ี  
 

 
 
1. มิติเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยด้วยกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs  
บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิบนพื้นฐานในการส่งเสรมิการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนให้ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

โดยเป็นแหล่งเงนิทุนทางเลอืกที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ ส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต
ทางธุรกจิ แต่ไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในระบบได ้ซึ่งบางรายอาจจ าเป็นต้องพึง่พาเงนิกู้นอกระบบซึ่งอาจเป็นอุปสรรคใน
การขยายกจิการตามเป้าหมายทีค่าดหวงัไว ้

 นวตักรรมทางดา้นผลติภณัฑท์างการเงนิ บรษิทัฯ มนีวตักรรมทางการเงนิหลากหลายทีอ่อกแบบมาเพื่อให ้
SMEs โดยเฉพาะ เพื่อใหลู้กค้า SMEs สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัศกัยภาพที่
แทจ้รงิ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการเตบิโตตามศกัยภาพและขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไดอ้ยา่งสมบูรณ์  
 True Financial Partner  บริษทัสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กบั SMEs ให้มีความรู้ในการ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน บนปรชัญาการเติบโตไปพรอ้มๆ กนัระหว่างลูกคา้กบับรษิทั เสมอืนหุน้ส่วนทางการเงนิ
ตามปรชัญาทีว่า่ “True Financial Partner” 

 
2. มิติสงัคม  

พฒันำสงัคมให้เข้มแขง็ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็ ตามแนวทางปฏบิตัขิองกระบวนการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี
บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงานในการยดึถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปน้ี 

2.1 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัฯ มุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสนิบนและการคอร์รปัชัน่ ได้มกีารก าหนดไว้

เป็นนโยบายของบรษิทัซึ่งบรรจุไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิ และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานของบรษิทัทุกคน
ต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้ค่าตอบแทน จ่ายสนิบน เรยีกร้อง ไม่ตกลง/รบั
สนิบนจากบุคคลอื่น หรอืหน่วยงานอื่นในทุกรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหม้กีารตอบแทน
การปฏบิตังิานที่เอือ้ประโยชน์ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั โดยที่ผ่านมาไม่เคยมกีารรายงาน
หรอืการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการตดิสนิบนและการคอรร์ปัชัน่ 

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

ในปี 2559  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหห้น่วยงานซึ่งไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้ท าการสอบทานกลบัไปยงัลูกคา้ทุกราย
ที่เปิดวงเงนิใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการทุจรติและการจ่ายสนิบน สรุปผลการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว ไม่พบการ
ทุจรติการเรยีกรบั หรอืจา่ยสนิบนกบัลูกคา้ 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบ้ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition) ในวนัที ่9 มถิุนายน 2560 
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2.2 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัฯ ให้ความส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐาน เพื่อส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพด้วยการไม่เลือก

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

2.3 กำรด ำเนินงำนด้ำนภำษี บรษิทัได้ก าหนดให้พนักงานจะต้องยดึถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งดา้นภาษอีนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั ดงัน้ี 

• โครงสรา้งภาษ ีบรษิทัหลกีเลีย่งการใช้โครงสรา้งภาษแีบบฉ้อฉลหรอืเป็นแนวทางทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืสรา้งความ
ซบัซอ้นเพื่อประโยชน์ทางภาษใีนเบือ้งตน้และหลกีเลีย่งภาษี 

• ระบบภาษเีพื่อความยัง่ยนืขององคก์ร บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ดว้ยการเป็นบรษิทัที่มสีถานะ
ทางการเงนิทีด่เียีย่ม และมรีะบบภาษทีีเ่พิม่คณุคา่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อยา่งยัง่ยนื 

• สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(Tax Incentives) บรษิทัฯ มุ่งใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และเตม็ประสทิธภิาพ ภายใตก้ารตดัสนิใจในการประกอบธรุกจิอยา่งยัง่ยนืและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัการสรา้งประสทิธภิาพ
ของระบบภาษตีามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีาจครอบคลุมถงึมาตรการยกเวน้ภาษใีนบางช่วงเวลา ค่าเผื่อ
สินทรพัย์ในอัตราเร่ง (accelerated asset allowances) หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งทัง้หมดน้ีอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของ
ประเทศหรอืแต่ละท้องถิ่น และใช้กบัธุรกจิที่มคีุณสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี สทิธปิระโยชน์ดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจในการประกอบธุรกจิของบรษิทั แต่จะพจิารณาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

 
2.4 กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บุคลากรของบรษิทัทุกคนลว้นเป็นสว่นส าคญัทีสุ่ดในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัฯตอ้งใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุกคน 

โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิบรษิทัฯ สง่เสรมิใหบุ้คลากรของบรษิทัมคีวามสามคัค ีไวเ้น้ือเชื่อใจกนั ไมแ่บ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏบิตัิ
ต่อกนัอย่างสุภาพ และเคารพในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์บรษิทัใหค้วามคุม้ครองป้องกนับุคลากรจากภยัคุกคามด้านความ
มัน่คงปลอดภยัทัง้จากภายในและภายนอก โดยตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดแีละปลอดภยั จา่ยคา่จา้งคา่ตอบแทนที่
เหมาะสม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและใหโ้อกาสที่เท่าเทยีมกนั มสีวสัดกิารที่ดใีหก้บัพนักงาน เปิดโอกาสใหพ้นักงานเตบิโตภายใต้ระบบ
การพจิารณาอยา่งเป็นธรรม ในการปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง และการจดัระเบยีบองคก์รนัน้ จะด าเนินการอยา่งรบัผดิชอบ
ภายใต้กรอบนโยบาย รวมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องกบัแรงงานอย่างเคร่งครดั จดัหานวตักรรมและ
เทคโนโลยมีาสนบัสนุนการท างานเพื่อตอบแทนบุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานอยา่งสุดความสามารถ  
แนวปฏบิตัทิี่ดขีองบรษิทั 

1. บรษิทัปฏบิตัติ่อบุคลากรของบรษิทัทุกคนโดยเสมอภาคกนัไมเ่ลอืกปฏบิตั ิไมแ่บ่งแยกถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ ผวิ 
ศาสนา ความพกิาร ฐานะชาตติระกูล สถานศกึษา หรอื สถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

2. บรษิทัใหโ้อกาสบุคลากรของบรษิทัทุกคนแสดงความสามารถอยา่งเตม็ทีโ่ดยจดัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และสรา้งแรง
กระตุน้ในการท างานทัง้ในรปูของเงนิเดอืน โบนสั Incentive และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานทีเ่หมาะสมตามระเบยีบ
ของบรษิทั 

3. บุคลากรของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่นความรบัผดิชอบของตนเองอยา่งสดุความสามารถ มจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย์
สจุรติ เทีย่งธรรม ยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ  
ในปี 2562 มผีูบ้รหิารและพนักงานเขา้รบัการฝึกอบรมทัง้หมด 60 คน มจี านวน 26 คนทีไ่ดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง 

ประจ าปี  
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2.5 ทำงด้ำนสขุภำวะและควำมปลอดภยัในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
ส่วนหน่ึงของการสรา้งรอยยิม้ใหเ้กิดขึ้นกบัพนักงานผูซ้ึ่งเปรยีบเสมอืนครอบครวั คอืการจดัใหม้สีภาพแวดล้อมใน

การท างานทีด่สีง่เสรมิสุขภาวะของพนักงาน และยกระดบัการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานโดยยดึมัน่การด าเนินการตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน ต่อยอดด้วยการพฒันาและประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
มุง่หวงัความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน ลูกคา้รวมถงึผูเ้กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมหรอืพืน้ที่ด าเนินการของบรษิทั เน่ืองจากไมม่สีิง่ใดที่
มคีา่จะมาทดแทนหรอืชดเชยความสญูเสยีทีไ่มพ่งึประสงคเ์หล่าน้ีได ้

ในปี 2562 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการท างาน อตัราการขาดงาน (Absentee Rate: AR)  ของพนักงานในปี 2562 เป็น 0.65 แสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในการท างานของบรษิทัอยู่ในเกณฑท์ี่ด ีและ โดยในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารเผยแพร่ความรู้
หากเกดิการเหตุการณ์เพลงิไหมอ้าคารส านักงาน การใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ การป้องกนัตวัขณะอพยพหนีไฟ  

 
2.6 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่ค้ำ 
บรษิทัฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพงึพอใจสูงสุดของลูกค้า  ลูกค้าต้องได้รบัข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ์   

ความเสีย่ง เงื่อนไข ผลตอบแทน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม มคีวามจรงิใจต่อการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ รวมทัง้พยายามที่
จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการบรกิาร 

พนัธมติรและคูแ่ขง่ทางการคา้ เป็นบุคคลภายนอกทีบ่รษิทัตอ้งแขง่ขนัตามวถิทีุนนิยมเสรใีนการท าธุรกจิ การ 
แขง่ขนัตอ้งด าเนินไปอยา่งเป็นธรรม ไมบ่ดิเบอืนขอ้มลู หลอกลวง หรอืใชว้ธิอีื่นใดทีไ่มถู่กตอ้งตามครรลองของการแขง่ขนัทีด่ ี
รกัษาความลบัภายใต้หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ไม่แสวงหาข้อมลูของพนัธมติรและคูแ่ขง่ทางการคา้อยา่งไม่
สจุรติและไมเ่ป็นธรรม 
 แนวปฏบิตัทิี่ดขีองบรษิทั 

 บรษิทัจะด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ไมใ่ส่รา้ยป้ายส ีโจมตคีูแ่ขง่ขนัโดยปราศจากขอ้มลูอยา่ง
สมเหตุสมผล 

 บุคลากรของบรษิทัจะตอ้งระมดัระวงัในการตดิต่อกบัคูแ่ขง่และบุคลากรของคูแ่ขง่ทุกกรณี ไมเ่ปิดเผยหรอืละเลยให้
ความลบัของบรษิทัตกอยู่ในมอืของคูแ่ขง่ 
 

2.7 กำรละเมิด (Breaches)  

บรษิทัได้ก าหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนปฏิบตัิ การละเมดิจรรยาบรรณและ
นโยบายการปฏิบัติตามกฏหมายขององค์กรในทุกกรณีจะได้รบัการบันทึกและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งจะตรวจสอบรายงานการละเมดิจรรยาบรรณ ซึ่งส่งผ่านช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน โดย
บริษทัจะท าการเปิดเผยข้อมูลจ านวนและกรณีการละเมดิจรรยาบรรณ จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต การให้/รบัสินบนสู่
สาธารณะ นอกจากน้ีบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกรณีที่เกิดการละเมดิที่ส่งผลกระทบส าคญั
ต่อบรษิทั 

ในปี 2562 ไมพ่บกรณีการละเมดิใด ๆ 
 

2.8 กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน 

นอกจากบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานของบรษิทัแล้ว บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัต่อการจดัการห่วงโซ่อุปทาน
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และ
การด าเนินงานของบรษิทัทัง้ทางตรงและทางออ้ม บรษิทัตดิตามการปฏบิตังิานของคู่คา้บางรายจากการตดิตามข่าว หากพบว่ามี
เรื่องทีเ่กีย่วกบัการละเมดิต่าง ๆ บรษิทัจะกลบัมาทบทวนกบัคูค่า้รายนัน้  

ปี 2562 บรษิทัมุ่งเน้นที่คู่คา้ผูใ้หบ้รกิารประกนัภยัทรพัยส์นิโดยไดป้ระเมนิถงึการใส่ใจในการลดผลกระทบต่อสงัคม 
ชุมชน สิง่แวดลอ้ม คณุภาพของสนิคา้/บรกิาร ระยะเวลา เงื่อนไข เป็นไปตามที่ไดต้กลงกนัหรอืไม ่การมชี่องทางในการติดต่อที่
สะดวกโดยตัง้เป้าหมายไวท้ีร่อ้ยละ 80 จากผลการประเมนิไดร้ะดบัคะแนนทีร่อ้ยละ 90  สงูกวา่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 
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บรษิทัมนีโยบายการจดัซื้อจดัจา้งที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่าง

เครง่ครดั ปฏบิตัติ่อคูค่า้ทุกรายดว้ยความเป็นธรรม ไมเ่อาเปรยีบ ใหข้อ้มลูทีค่รบถว้น ถูกตอ้ง ชดัเจน เพยีงพออยา่งเท่าเทยีมกนั
ไม่เลือกปฏิบตัิ มนีโยบายต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่และยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั โดยต่อต้านกา รทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุก
รูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้น้ีการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อาจส่งผลให้คู่ค้าหรือ
ผูร้บัเหมาถูกด าเนินการทางกฎหมาย  

 
3. มิติส่ิงแวดล้อม :  

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มในปัจจบุนัทีม่แีนวโน้มทีจ่ะรุนแรงขึน้ ปัจจบุนัมอีงคก์ร หน่วยงานทัง้ภาครฐั
และเอกชน รวมไปถงึองคก์รต่าง ๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยไมไ่ดห้วงัผลก าไร ต่างตื่นตวัและหนัมาใส่ใจในการดแูลสิง่แวดลอ้มกนัมากขึ้น  
ดงันัน้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยบรรเทาหรอืลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ทั ้งทางตรงหรอืทางอ้อม  
และเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ร่วมกนัของพนักงานทุกระดบัในองคก์รเพื่อแสดงถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และ ผูม้สีว่น
ไดเ้สยี บรษิทัมคีวามมุง่มนัทีจ่ะด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มตามแนวทาง ดงัน้ี 

1. การด าเนินการกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทั และ บรษิทัย่อย จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายรวมทัง้ขอ้ก าหนดดา้น
สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

2. รว่มสรา้งจติส านึกรกัษโ์ลก รกัษส์ิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังาน เพื่อใหพ้นักงานทุกคนตระหนึกถงึผลกระทบจากการ
กระท าหรอืไมก่ระท าสิง่ต่าง ๆ โดยมคีวามเชื่อวา่จุดเลก็ๆ เมื่อรวมๆกนัหลายๆจุด จะเป็นกลุ่มและพลงัทีจ่ะ
สามารถลดหรอืบรรเทาภาวะมลพษิต่าง ๆ ลงได ้เพื่อทีจ่ะไดส้ง่ต่อสิง่แวดลอ้มที่ดใีหก้บัลูกหลานเราต่อไป โดย
จดัใหม้กีารอบรม เผยแพรค่วามรู ้ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทัว่กนั  

3. มุง่ม ัน่ในการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่มากทีสุ่ด  
4. ผูบ้รหิารทุกระดบัจะใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ เวลา งบประมาณ เพื่อใหก้าร

ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายที่วางไว้ 
5. บรษิทัมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพชวีติของบุคลการ สง่เสรมิบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มเพื่อใหม้คีวามสขุในการ

ท างานควบคูไ่ปกบัการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตอบสนองต่อเป้าหมาย
ขององคก์ร 

6. บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางในการเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มเพื่อน าไปแก้ไขใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุตามมาโดยแจง้ไปยงัผูบ้งัคบับญัชา  ซึง่จะท าหน้าทีป่ระสานงานกบัทุกฝ่ายเพื่อใหเ้กดิความส าเรจ็ในการ
แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

 โดยบรษิทัมคีวามมุง่มนัทีจ่ะลดผลกระทบทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในหลาย ๆ ดา้น และประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทราบ
ผลส าเรจ็จากการด าเนินการ รวมทัง้เผยแพรใ่นรายงานประจ าปี ดงัน้ี 

- ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 
- คดัแยกประเภทของขยะก่อนทิง้ และเกบ็บนัทกึปรมิาณขยะทีน่ ามา recycle ได ้ 

 ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ดัรณรงคใ์หพ้นกังานลดการใชไ้ฟฟ้าโดยก าหนดใหม้กีารเปิดและปิดระบบปรบัอากาศเวลา 
07.30 – 18.00 น. ปิดไฟแสงสวา่งในช่วงพกัรบัประทานอาหารกลางวนัและหลงัเลกิงาน และ ลดการใช้น ้าประปา และ ลดการใช้
กระดาษโดยใหน้ ากระดาษมาใชท้ัง้ 2 ดา้นก่อนทิง้ 

  กำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อใหก้ารด าเนินการในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมสามารถด าเนินการ และพฒันาไดอ้ย่างยัง่ยนื   

และยงัส่งผลใหเ้กดิผลส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัไดก้ าหนดเป็นนโยบายในการมุ่งมัน่ที่จะจดักจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) น้ี ให้มคีวามต่อเน่ืองและมคีวามเชื่อมโยงร้อยประสานกนัจงึได้ก าหนดเป็น
หลกัการดงัน้ี 

 ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง 

 ตอ้งเชื่อมโยงโครงการหรอืกจิกรรมดา้นต่างๆ ใหส้อดประสานกนั 
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 ตอ้งใหพ้นกังานทุกคนมสีว่นร่วมในกจิกรรมเพื่อสรา้งจติส านึกรว่ม 
 ตอ้งสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติร เช่น การมสีว่นรว่มของบรษิทัคูค่า้ 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิการด าเนินกจิกรรมลดภาวะโลกรอ้น  โดยมุง่เน้นที่การ
ด าเนินการอย่างง่ายๆ เริ่มต้นภายในองค์กร จึงได้ท าการปลูกจิตส านึกให้กบัพนักงานของบริษทัฯ เกิดความตระหนักถึง
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการฝึกอบรมท าความเขา้ใจแนวทางการรกัษาสิง่แวดลอ้มจากการเริม่ตน้จากจดุเลก็ๆ ภายในบรษิทั
ฯ และมุง่สง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั และรว่มพฒันาสิง่แวดลอ้มในบรเิวณของตนอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี 

1) การรกัษาทรพัยากรป่าไม ้:  ดว้ยการประหยดักระดาษ สนบัสนุนการใชก้ระดาษ Recycle 
2) การลดการใชไ้ฟฟ้า :  สง่เสรมิการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 
3) การอนุรกัษน์ ้า  :  สง่เสรมิการใชน้ ้าอยา่งประหยดั  
4) การลดขยะ :  สง่เสรมิใหพ้นักงานแยกขยะก่อนทิง้เพื่อใหส้ามารถน ากลบัไป recycle ได ้การใชส้นิคา้ที่เป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
แนวทำงกำรบริหำรจดักำร 
 บรษิทัไดม้กีารก าหนดนโยบายการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มเพื่ออนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มและพลงังาน เพื่อใหล้ดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินงานของบรษิทัลง โดยมแีนวทางในการด าเนินงานดงัน้ี 

- ลดการใช้พลงังานและลดการใชท้รพัยากรในองคก์ร 
- ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการใช้พลงังานขององคก์ร 
- ก าหนดใหส้มาชกิในทมีกลยทุธเ์ป็นคณะท างานดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานโดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินงานจดั

การพลงังาน ตดิตาม ตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มลูการใช้พลงังานภายในอาคารเพื่อพฒันาและปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของบรษิทั 

- ก าหนดใหก้ารอนุรกัษพ์ลงังาน การบรหิารจดัการน ้า การบรหิารจดัการขยะและของเสยีเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบั โดยจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืในทุก ๆ ดา้น  

- ใหค้วามรู ้สง่เสรมิ สนบัสนุนใหพ้นักงานมสีว่นร่วมในมาตรการการบรหิารอนุรกัษ์พลงังาน การบรหิารจดัการน ้า การ
บรหิารจดัการขยะและของเสยี โดยในปีทีผ่า่นมามกีารรณรงคใ์หล้ดการใช้น ้า และ ปิดไฟเมื่อไมไ่ดใ้ช้ และแยกขยะที่
สามารถน าไป recycle ไดก่้อนทิง้ 

- ก าหนดใหเ้ป้าหมายในการลดการใชพ้ลงังาน การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตวัชี้วดัหน่ึงของบรษิทั 
 

 กำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมเพ่ือควำมยัง่ยืนขององคก์ร 
- บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการทีส่มาชกิในองคก์รน าเสนอ เสนอแนะ ร่วมกนัด าเนินการในการพฒันาจดัหานวตักรรมใน

การท างานใหม ่ๆ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถด าเนินธุรกจิภายใตส้ภาวะการเปลีย่นแปลงของยุคปัจจุบนั ผา่นทางทีป่ระชุม
กลยทุธซ์ึง่จะประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู ระดบักลาง และ พนกังาน  

- บรษิทัฯ มุง่เน้นสรา้งวฒันธรรมของการเป็นองคก์รแหง่นวตักรรม โดยบรษิทัมกีารแบ่งออกเป็นทมียอ่ย ๆ ซึง่ในแต่ละ
ทมีจะประกอบไปด้วยแต่ละฟังก์ชัน่งานเปรยีบเสมอืนบรษิทัย่อย ๆ ด าเนินธุรกิจโดยมเีป้าหมายในการท าธุรกิจเป็น
ของตนเอง แต่ถงึกระนัน้บรษิทักไ็มไ่ดล้ะเลยในเรื่องการควบคมุและการบรหิารความเสีย่ง โดยจะมฟัีงกช์ัน่งานที่จะท า
หน้าทีใ่นการดแูลควบคมุใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายของบรษิทั 

- บริษัทมุ่งเน้นการประชุมให้เป็นการประชุมที่รกัษ์โลก โดยลดการใช้กระดาษลง และบริษัทมีเป้าหมายในการ
ด าเนินการประชุมเป็นการประชุมแบบ Paper Less 

- ผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินการดงักล่าวจะสะทอ้นออกมาในรูปของผลประกอบการทีส่งูขึน้ ความพงึพอใจของลูกคา้มรีะดบั
ทีส่งูขึน้ คา่ใชจ้า่ยดา้นการซือ้กระดาษลดลง ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง 
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แนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
 บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมนัในการด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยค านึงถึงผลกระทบมติิด้านเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาความยัง่ยนืและการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงัน้ี 

1. การติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมของบรษิทั เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการเงิน มาตรฐานด้านความยัง่ยืนสากล เช่น Global Reporting Initative (GRI), Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

2. การใหค้วามส าคญัต่อความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยผ่านการมสี่วนร่วมในดา้นต่าง ๆ เช่น การส ารวจ
ความพงึพอใจของลูกคา้ คูค่า้ พนกังาน รวมถงึขอ้แนะน าจากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทีจ่ะไดน้ ามาปรบัปรุงเพื่อที่จะ
ไดต้อบสนองความคาดหวงัจากผูม้สีว่นไดเ้สยีไดอ้ย่างเหมาะสม 
 การเผยแพรน่โยบายใหพ้นักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัทราบในช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
• สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
• การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 
• บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
• การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
• ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

2. จรรยำบรรณธรุกิจ 
• ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• การรกัษาทรพัยส์นิและใชท้รพัยส์นิของบรษิทั 
• การใหห้รอืรบัของขวญั 
• การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มลูภายใน 
• การควบคมุและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงนิ 
• หา้มการกระท าทุจรติ 
• การรกัษาความลบัและขอ้มลู 
• สทิธมินุษยชนและกจิกรรมทางการเมอืง 
• การต่อตา้นคอรร์ป้ชัน่และสนิบน 

 
บรษิทัไดม้กีารทบทวนและปรบัปรงุจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใช้ 

ขอ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสาร 
 บรษิทัไดก้ าหนดการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน ดงัน้ี 

1. รบัเรื่องรอ้งเรยีน 

2. การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และสรปุรายละเอยีดของเหตุดงักล่าว 

3. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาให้ขอ้เสนอแนะ และด าเนินการแก้ไขเยยีวยา หรอื ด าเนินการทาง

กฎหมายส าหรบัการกระท าความผดิ 

4. แจง้ผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้แจง้ผลใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทราบ 

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือ 
1.ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืโดยสุจรติในทุกขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบและการ
สอบสวน จะไดร้บัการปกป้องหรอืไมต่อบโตผู้ร้อ้งเรยีน (Non-Retaliation)  
2.บรษิทัจะไมเ่ปิดแผยขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง โดยจะปกปิดไวเ้ป็นความลบั 
3.ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจะไดร้บัการเยยีวยาและบรรเทาตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมของบรษิทั  
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เพื่อเป็นการป้องกนัไมใ่หเ้กดิการกระท าผดิเรื่องจรรยาบรรณซ ้าอกี บรษิทัไดก้ าหนดบทลงโทษไวส้ าหรบัผูท้ี่ 
ฝ่าฝืนหรอืกระท าความผดิไวอ้ย่างชดัเจน และบรษิทัจะด าเนินการเพื่อใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบ เขา้ใจ และน าไปปฏบิตัติาม
ได ้

ผลการด าเนินงานในปี 2562 ไมม่กีารแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าผดิกฎหมายหรอื 
จรรยาบรรณ การถูกละเมดิสิทธ ิรายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง การทุจรติและการคอร์รปัชัน่ หรอื ระบบควบคุมภายในที่
บกพรอ่งมายงัช่องทางดงักล่าว 

 
ห่วงโซ่คณุค่ำทำงธรุกิจ  

 
 
กำรมีส่วนรว่มของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

ผูมี้ส่วน 
ได้เสีย 

กำรมีส่วนร่วม/ช่องทำงติดต่อ ควำมถ่ีของกำร
ด ำเนินกำร 

ควำมคำดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย กำรตอบสนอง 
ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

1.คณะกรรมการ จดัประชมุคณะกรรมการ 
 
การใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอ ครบถ้วน ทนัเวลา 
 

เดอืนละ 1 ครัง้  
 
ตลอดทัง้ปี 

การปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อย่างเป็นธรรม 
 
ด าเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส ยดึหลกัธรรมาภบิาล 
 
มผีลการด าเนนิงานทีด่แีละเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

การใหข้อ้มลูอย่างเพยีงพอ 
 
การมีส่วนร่วมในการก ากับดูแล
กจิการ 
 
การก าหนดโยบายและวิธีปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน 
 

2.พนกังาน การจดัปฐมนเิทศพนกังานใหม ่
 
สอบถามถงึความตอ้งการของพนักงานและหวัหน้า
งานเพือ่สง่ไปเขา้รบัการฝึกอบรมในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
หน้าทีท่ ีป่ฏบิตั ิ
 
ประเมนิความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
จดักจิกรรม Outing/Team Building เพือ่เสรมิสรา้ง
ความผกูพนัของพนกังาน 
 
แจง้ขา่วสารขอ้มลูผา่นไลน์ 
 

 ครัง้แรก 
 
ปีละครัง้ 
 
 
 
ปีละครัง้ 
 
ปีละครัง้ 
 
 
ตลอดทัง้ปี 
 

เตบิโตในสายงาน 
 
ไดร้บัเงนิเดอืน สวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม 
 
ไดร้บัโบนสัประจ าปี 
 
ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม 
 
โอกาสในการเรยีนรูเ้พือ่ทีจ่ะไดเ้ตบิโตกา้วหน้าต่อไป 
 

การก าหนดนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน 
 
การส่ ง เ ส ริมความก้า วห น้ า ใน
เสน้ทางอาชพี 
 
ก า ร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ที่
สอดคล้องกับพนักงานในสายงาน
และระดบัต่าง ๆ 
 
การประเมนิผลงานประจ าปี 
 
การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานใหถู้กตอ้งตามหลกัอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยัในการท างาน 

3. ผูถ้อืหุน้ 
 

จดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
เปิดเผยขอ้มลูผา่น SET, Website 

ปีละครัง้ 
 
ตลอดทัง้ปี 

ผลประกอบการเตบิโตต่อเนื่อง และมกี าไรเพิม่ขึน้ทกุปี 
 
ไดร้บัเงนิปันผล 

สรา้งผลประกอบการทีด่ภีายใต้การ
บริหารความเสี่ย งที่ร ัดกุมแล ะ
รอบคอบ 
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รายงานประจ าปี, แบบ 56-1 
 
พบผูล้งทนุ Opportunity Day 
 
MAI Forum 
 
ตดิต่อผา่น website 
 

 
ปีละครัง้ 
 
ปีละ 2 ครัง้ 
 
ปีละ 1 ครัง้ 
 
ตลอดทัง้ปี 
 

 
ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุทีส่งูและบรษิทัเตบิโตอย่าง
มัน่คงและยัง่ยนื 
 
การบรหิารงาน/การด าเนนิงานเป็นไปอย่างโปรง่ใสและ
ตรวจสอบได ้
 

 
เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูถ้อืหุน้และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน
ทางกจิกรรมหรอืชอ่งทางการสือ่สาร
อื่ น  ๆ  ด้ วยความโปร่ ง ใ ส แ ล ะ
ตรวจสอบได ้
 
เชญิชวนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุม
สามญัประจ าปีและร่วมแสดงความ
คดิเหน็ในทีป่ระชมุ 

4.คูค่า้ รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านทาง 
website 
 
ประเมนิความพงึพอใจ 

ตลอดทัง้ปี 
 
 
ปีละ 1 ครัง้ 

การด าเนนิธุรกจิทีโ่ปรง่ใส มจีรยิธรรม และจรรยาบรรณทีด่ ี มกีระบวนการทีต่รวจสอบได ้
 
มกีารตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่
เกดิขึน้อย่างทนัทว่งท ี

5.ชมุชม สงัคม รว่มกจิกรรมผา่นโครงการจติอาสา 
 
จดั/รว่มกจิกรรมสมัมนา/เสวนา 

ปีละ 2 ครัง้ 
 
ปีละ 1 ครัง้ 

ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมเพือ่สงัคมและชุมชนต่าง ๆ 
เป็นการตอบแทนคนืสูส่งัคม 
ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑท์างการเงนิ 

สนับสนุนงบประมาณในการท า
กจิกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ให้ข้อมูลโดยการเผยแพร่ข้อมูล
ความรูผ้า่นทางสือ่ออนไลน์ 

6.ลกูคา้ ติดต่อโดยตรงผ่านพนักงานขาย หรอื พนักงาน
ปฏบิตักิารทีดู่แล 
 
ฝ่ายขาย/ผู้บริหารเยี่ยมเยียนในวันปีใหม่ หรือ 
โอกาสส าคญั 
 
การส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ 
 
ชอ่งทาง Website, email, จดหมาย ส าหรบัแจง้ขอ้
รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
 

ตลอดทัง้ปี 
 
ปีละ 1 ครัง้ 
 
ปีละ 1 ครัง้ 
ตลอดทัง้ปี 

ได้รบัขอ้มูลข่าวสารทีถู่กต้องชดัเจน รกัษาความลบั/ขอ้มูล
ลกูคา้ 
 
ไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็ 
 
แกปั้ญหาไดอ้ย่างมอือาชพี 
 
ผูบ้รหิารและพนักงานมธีรรมาภบิาล บรหิารงานด้วยความ
โปรง่ใส มจีรรยาบรรณ และจรยิธรรมทีด่ ีตรวจสอบได้ 

การฝึกอบรมพนักงานเพือ่ใหบ้รกิาร
อย่างมีประสิทธิภาพตามสโลแกน
ทีว่า่ True Financial Partner 
 
การส่งมอบสนิคา้ในทีน่ี้คอืสนิเชื่อที่
ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 
การมุ่งเน้นเสรมิวฒันธรรมธรรมาภิ
บาล จรยิธรรม และจรรยาบรรณใน
การปฏบิตังิานใหแ้กพ่นกังานเพือ่ส่ง
มอบบรกิารทีซ่ ือ่ตรงใหก้บัลกูคา้ 
 
เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินเชื่อ
และบริการทางการเงินที่สะดวก
เหมาะสมกบัลกูคา้ 
 

7.เจา้หนี้ Opportunity Day 
 
Website ชอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะ 
 
รายงานประจ าปี, แบบ 56-1 

ปีละ 2 ครัง้ 
 
ตลอดทัง้ปี 
 
ตลอดทัง้ปี 

ปฏบิตัติามเงือ่นไขไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
 
จ่ายดอกเบี้ยเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
 
มกีารสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูอย่างต่อเนื่อง 

การจ่ายดอกบี้ยและช าระคนืที่ตรง
เวลา 
การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

8.คูแ่ขง่ การประชมุของสมาคมผูป้ระกอบการแฟคตอริง่ เดอืนละ 1 ครัง้ แลกเปลีย่นขอ้มลูทีอ่าจเป็นประโยชน์ในการท าธุรกจิ 
รว่มมอืกนัผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิแฟคตอริง่เขม้แขง็ 
 
ด าเนนิธุรกจิและแขง่ขนัดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม ปฏบิตัิ
ตามกรอบการแขง่ขนัทีด่สีจุรติ 

สร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็น
ธรรม  

9. ลกูหนี้การคา้ รายงานประจ าปี, แบบ 56-1 
 
Website, Facebook 

ตลอดทัง้ปี 
 
ตลอดทัง้ปี 

การใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน การใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น 

1 0 . ห น่ ว ย ง า น
ก ากบัดูแล 

รายงานประจ าปี, แบบ 56-1 
 
Website 

ตลอดทัง้ปี 
 
ตลอดทัง้ปี 

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเครง่ครดั การด าเนนิการตามกฎระเบยีบอย่าง
เครง่ครดั 
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กำรระบปุระเดน็ส ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืน  
บรษิทัฯ พจิารณาจากกลยุทธข์ององคก์รและผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยเชื่อมโยงเขา้กบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน

และภายนอก ดงัน้ี 
 

 
 

จดัล ำดบัควำมส ำคญัประเดน็ด้ำนควำมยัง่ยืน 
บรษิทัฯ จดัล าดบัประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนืโดยพจิารณาด าเนินการประเดน็ที่อยู่ในล าดบัที่มคีวามส าคญัมากถึง

มากทีส่ดุ  
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กำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
 

LIT กบั เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของสหประชาชาต ิ 
องคก์ารสหประชาชาตไิดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่ประกอบไปดว้ย 17 เป้าหมาย ดงัน้ี 
 

  
 
 บรษิทัฯ ตระหนักถงึการมสี่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยบรษิทัด าเนิน
ธรุกจิไดม้กีารสนบัสนุนต่อเป้าหมายความยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาตใินประเดน็ดงัต่อไปน้ี  

 
1. กำรสร้ำงกำรรบัรู้ในตรำสินค้ำ (Brand Awareness) 

             
เน่ืองจากตราสนิคา้ของบรษิทัอาจยงัไมเ่ป็นทีแ่พร่หลายและเป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเท่าที่ควร บรษิทัมแีผนระยะยาวใน
การประชาสมัพนัธต์ราสนิคา้และผลติภณัฑท์างการเงนิของบรษิทั โดยผา่นทางช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

• ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ (Traditional Media) ไดแ้ก่ สื่อสิง่พมิพ ์นิตยสาร แผน่พบั 
• ประชาสมัพนัธผ์่านการออกอเีวน้ท์ (Event Marketing) เช่น มหกรรมทางการเงนิ, Money Expo, MAI Forum เป็นต้น 
• การเผยแพรผ่่านช่องทางสื่อโซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook, Fanpage หรอื Line@  
เป้าหมายระยะยาว 2562 – 2565  : มยีอด like page จ านวน 10,000 like 
ผลการด าเนินการ ปี 2562 : มยีอด like page จ านวน 3,205 liked  

 
 

2. กำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธรุกิจ                                                              

    
โครงสร้ำงกำรก ำกบัดแูล 
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 5 คน (เป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้คณะ) กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 3 คน โดยประธานกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ และไมใ่ช่กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร และ
ไม่มอี านาจลงนามผูกพนับริษทั มกีารแบ่งแยกหน้าที่ไว้อย่างชดัเจน คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล
องคก์รให้ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยได้มคีณะกรรมการชุดย่อย ดงัน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คระกรรมการก ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ดแูลงานดา้น
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ต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยมกีรรมการผูจ้ดัการท าหน้าที่ในการบรหิารจดัการและด าเนินการตาม
นโยบายและแนวทางทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดซึง่เป็นประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รและผูม้สี่วนไดเ้สยี  
 การประเมนิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ประกอบไป
ด้วย การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิทั (ทัง้คณะ) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (ทัง้คณะ) โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าหน้าที่พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและน าเสนอขออนุมตัติ่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  
 คณะกรรมการบรษิทั ไดค้ านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายใหไ้ดร้บัขอ้มูลที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัเปิด
โอกาสแก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั และเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ในวนัที่  14 
พฤศจกิายน – 31 ธนัวาคม 2561 เพื่อส่งเสรมิการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้นรายย่อย อีกทัง้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 โดยพรอ้มเพรยีง
กนั ส่งผลใหบ้รษิทัได้รบัการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น (AGM Checklist) ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนน 100 
คะแนน จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นถงึแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีโ่ปรง่ใสและสามารถสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนได้ 
 บรษิทัมเีป้าหมายทางด้านความยัง่ยนืทัง้เป้าหมายระยะสัน้และเป้าหมายระยะยาวในการได้รบัผลคะแนนจากการ
ส ารวจการก ากบัดแูลกจิการในระดบั “ดเีลศิ”  
 จากผลการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ าปี 2562 ซึ่งจดัโดยสถาบนักรรมการไทย (IOD) โดย
การสนับสนุนจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัได้คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” 
(Excellent CG Scoring) สญัลกัษณ์ 5 ดาว 
 โดยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี สำมำรถดไูด้เพ่ิมเติมในหวัข้อ “กำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร”  
 

3. กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง                                                              
บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยค านึงถงึปัจจยัจากภายในและภายนอก การ
เปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัจงึไดม้กีารบรหิารจดัการความเสีย่ง
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ตลอดจนป้องกนัหรอืบรรเทาผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้มาได ้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : 

COSO โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ปฏิบัติหน้าที่โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ ก ากบัดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิและรกัษาความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี โดย
บรษิทัมกีารวเิคราะห์ ประเมนิความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน และความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร 
ตลอดจนก าหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่งตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั หวัขอ้ “ปัจจยัเสีย่ง”  
 กรรมการตรวจสอบซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะผูบ้รหิารความเสีย่ง มหีน้าที่ก าหนดนโยบาย
บรหิารความเสีย่ง เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิก าหนดกลยุทธ ์และแผนบรหิารความเสีย่งที่สอดคล้องกบักล
ยทุธข์ององคก์ร ก ากบัดแูล ตดิตามการน าไปปฏบิตั ิ
 คณะผูบ้รหิารความเสีย่ง ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารจากทุกหน่วยงาน โดยมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้ าในการด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายบรหิารความเสี่ยง เพื่อใหก้ารบรหิารงานด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ที่
ระบุไวใ้นคู่มอืบรหิารความเสีย่ง และปลูกฝังใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองคก์ร และด าเนินงานภายใต้การก ากบัดูแล
ของคณะกรรมการบรษิทั โดยผา่นการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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4. กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีทำงกำรเงิน และ ควำมปลอดภยัของข้อมูลลูกค้ำ 

   เทคโนโลยทีางการเงนิเปลี่ยนแปลงไปท าใหบ้รษิทัตอ้งปรบัองคก์รเพื่อใหส้ามารถด าเนินธรุกจิไปไดด้ว้ยด ีบรษิทัมี
การปรบัปรงุโปรแกรมระบบสารสนเทศหลกั (Core Business Application) ใหม้คีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพการท างานมาก
ยิง่ขึน้  

มแีผนการด าเนินการพฒันาประสทิธภิาพการป้องกนัภยัคุกคามทางด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) และจะมกีารให้
ความรูก้บัพนกังานในองคก์รในดา้นการระวงัไมต่กเป็นเหยื่อจากภยัคุกคามดงักล่าว  
 

5. ด้ำนนวตักรรมในองคก์ร 

   ในปี 2562 บรษิทัไดร้บัโอกาสจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เชญิใหเ้ขา้ร่วมโครงการ Process Innovation 
Coaching Program 2019 โดยมสีถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิเป็นที่ปรกึษาและแนะน าแนวทางการพฒันานวตักรรม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อปรบัปรุงกระบวนการท างานภายในของบรษิทั การพฒันาปรบัปรงุประสทิธภิาพในกระบวนการท างานขัน้ตอน
ต่าง ๆ ภายใตแ้นวคดิ Lean & Operational Excellence เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รไดม้คีวามรู ้เขา้ใจและเหน็ความส าคญัในการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการท างาน ระยะเวลาโครงการตัง้แต่เดอืนมถิุนายน – ธนัวาคม 2562  

ผลลพัธท์ี่ไดค้อื บรษิทัสามารถลดระยะเวลาที่สูญเสยีจากขัน้ตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นส าหรบักระบวนการขออนุมตัิ
เปิดวงเงนิแฟคตอริง่ส าหรบัลูกค้ารายใหม่ โดยสามารถลดระยะเวลาการด าเนินการจากเดมิลดลงไปได้ 50- 54 % และเมื่อ
ค านวณเป็นต้นทุนการด าเนินงานสามารถลดต้นทุนจากการด าเนินการลงไปได้ปีละกว่า 2.12 ล้านบาท และ บรษิทัได้พฒันา
เครื่องมอื Credit Scoring Model เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่บรษิทัจะมกีารพฒันาและ
ต่อยอดการจดัท า Model ใหด้แีละมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และ ขยายไปสูส่นิเชื่อประเภทอื่น ๆ อกีในปีต่อ ๆ ไป 
 

6. กำรดแูลพนักงำนและกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร  

 
 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
 บรษิทัสนับสนุนเรื่องการเคารพสทิธมินุษยชนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บรษิทัให้การสนับสนุนและเคารพ 
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานรวมถงึหลกัการเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑส์ากล โดย
ไม่แบ่งแยกเชื้อชาต ิเพศ สผีวิ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรอืพกิาร หรอืสถานะ
อื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน โดยทีผ่า่นมาไมค่ยมขีอ้รอ้งเรยีนเรื่องการละเมดิสทิธมินุษยชน 
 

นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเป็นธรรมและเหมำะสม 
 บรษิทัก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยค านึงถึงธุรกิจที่
ใกล้เคยีงกนัประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิที่มกีารเปลี่ยนแปลง โดยมทีัง้แบบที่เป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ ทัง้น้ี ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนก าหนดตามภาระหน้าที่รบัผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล โดยก าหนดตัวชี้ว ัดผลงานเป็นรายบุคคล (KPIs : Key Performance Index) ซึ่งจะ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายประจ าปี และการพจิารณาจา่ยโบนสัทีส่อดคลอ้งกบัผลงานรายบุคคลและผลการด าเนินงานของบรษิทั 
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 ผลตอบแทนอื่นบรษิทัยงัมสีวสัดกิารต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การท าประกนัประกนัสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพประจ าปี เงนิกู้ฉุกเฉิน การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ EJIB การจดัให้มสีวสัดกิารเป็นขนม/เครื่องดื่มเป็นประจ าทุก
เดอืน เป็นตน้ 
 

กำรส่ือสำรนโยบำยบริษทัลงสู่พนักงำน 
 บรษิทัไดม้กีารก าหนดการแถลงนโยบายของบรษิทั เป้าหมาย และทศิทางของบรษิทัปีละ 1 ครัง้ วตัถุประสงคเ์พื่อให้
พนักงานทุกคนได้มสี่วนร่วมในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย บรษิทัเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คดิเหน็หรอืใหข้อ้เสนอแนะในการที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยพนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและ
ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิ ัว่ทัง้องคก์ร ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธรุกจิ การดแูลการใช้ขอ้มลูภายใน/การ
ก าหนดเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์การปฏบิตัเิรื่องการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ ช่องทางการแจง้เรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 
 

กำรพฒันำบคุลำกร 
 บุคลากรถือเป็นทรพัยากรบุคคลที่มคีวามส าคญัและมบีทบาทต่อความส าเรจ็อย่างยัง่ยนืของอค์กร การขบัเคลื่อน
องคก์รไปสู่วสิยัทศัน์ สนองเป้าหมายและพนัธกจิ จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมทีรพัยากรที่มคีุณค่าทัง้ในแง ่ความรูแ้ละทกัษะตลอด 
จนการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล บริษทัได้ด าเนินการพฒันาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงานและ
แบ่งปันความรู ้(Coaching & Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อใหบุ้คลากรสามารถ
น าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานซึง่จะสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัองคก์รและรองรบัการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทั 
 ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรขององคก์ร ผา่นหลกัสตูรการอบรมทัง้ภายใน
และภายนอกรวม 28 หลกัสตูร คดิเป็นจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ของพนกังานทัง้หมด 14.50  ชัว่โมง/คน/ปี  
 บรษิทัมเีป้าหมายใหพ้นักงานทีผ่่านการทดลองงานแล้วจะตอ้งไดร้บัการอบรมทีบ่รษิทัจดัขึน้อยา่งน้อย 1 หลกัสตูร ผล
การด าเนินการ บรษิทัมพีนกังานทีผ่า่นทดลองแลว้จ านวน 60 คน เขา้รบัการอบรม 57 คน คดิเป็นสดัสว่น 95% ของเป้าหมาย  
 
รำยงำนสรปุกำรอบรม จ ำนวนชัว่โมงเฉล่ีย/คน ประจ ำปี 2562 
จ านวนหลกัสตูรอบรมภายนอก 13 หลกัสตูร จ านวนหลกัสตูรอบรมภายใน 15 หลกัสตูร 
จ านวนชัว่โมงอบรม
เฉลีย่/คน/ปี 

ระดบับรหิาร :  21.78 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมงอบรม
เฉลีย่/คน/ปี 

ระดบับรหิาร : 1.33 ชัว่โมง 

ระดบัหวัหน้างาน :  23.44 ชัว่โมง  ระดบัหวัหน้างาน : 11.67 ชัว่โมง 
ระดบัพนกังาน : 0.38 ชัว่โมง  ระดบัพนกังาน : 5.42 ชัว่โมง 

    
หลกัสตูรในกำรพฒันำบคุลำกร ปี 2562 ได้แก่ 

• หลกัสตูรภำยใน 
ระดบับริหำร ระดบัหวัหน้ำงำน ระดบัพนักงำน 

• Situation Leadershop Styles 

• Strategic Management for 

Business Development 

• Project Management 

• Mind Map 

• Power Up Your Leadership 

• Self Coaching for Success 

• Single Page Note: Taking for 

Getting Solutions 

• HR for Non-HR 

• Effective Action Plan for Success 

• Innovation Process & Strategy 

• Leader as Coach 

• Professional Sales Consultant 

• Service Innovation 

• Productivity & Quality 

Improvement 

• Cross Functional Collaboration 
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• หลกัสตูรภำยนอก 
ระดบับริหำร ระดบัพนักงำน 

 การตลาดภาครฐั 
 เลขานุการบรษิทั 
 การรายงานขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 ยอ้นรอยแผนทวงหน้ี ไมม่ไีมห่นีแต่ตอ้งจา่ย แมปิ้ดหนีลม้บนฟูก 
 How Important of Employee Benefit Acturaial Valuation 
 The CFO’s role in stakeholder communications 
 ธรุกจิกบัสทิธมินุษยชนส าหรบัภาคธุรกจิในตลาดทุนไทย 
 การจดัท างบกระแสเงนิสดเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) รุน่ที ่5/62    
 เสวนาทศิทางมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (TFRSs / TFRS 

for NPAEs) 
 Process Innovation Coaching Program 2019  
 Retail Credit Scoring Model Development and Application    
 Adjust the Strategy of Issuing Debt to the current situation     

 

 พืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของธรุกจิ 

 
กำรให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ (Employee Engagement)  
 บรษิทัใหส้ทิธเิสรภีาพของพนักงานในการใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการปรบัปรุงสภาพการท างานใหด้ขีึน้ โดยเป็นการ
ให้ข้อมูลผ่านทางหวัหน้างาน รวมถึงบรษิทัมชี่องทางให้พนักงานแจ้งขอ้เสนอ ร้องเรยีน ผ่านกล่องรบัความคดิเหน็ จดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทั อีกทัง้ในปี 2562 บรษิทัได้มกีารสอบถามความผูกพนัที่พนักงานมีต่อองค์กร บรษิทั
ก าหนดใหผ้ลส ารวจความพงึพอใจพนักงานเป็นตวัชี้วดัหน่ึงของบรษิทั โดยบรษิทัจะมกีารน าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะที่
ไดร้บัจากพนกังานมาวเิคราะห ์เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรงุพฒันาดา้นการบรหิารบุคลากรต่อไป 
 
ผลส ำรวจควำมผกูพนัของพนักงำนในองคก์ร 
 
 
 
 
 
กำรสร้ำงสภำพกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัให้แก่พนักงำน 

  
บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั และเผยแพรบ่น website ของบรษิทั www.leaseit.co.th 
ในปี 2561 และ 2562 ไมม่สีถติกิารเกดิอุบตัเิหตุรนุแรงจากการท างาน และการเกดิโรครา้ยแรงจากการท างาน 
  

การเจบ็ป่วยรา้ยแรงและ 
อุบตัเิหตุในการท างาน 

ปี 2561 

การเจบ็ป่วยรา้ยแรงและ 
อุบตัเิหตุในการท างาน 

ปี 2562 
0% 0% 

 

ปีทีส่ ำรวจ ควำมผูกพนัต่อ
องคก์ร 

เป้ำหมำย 

2561 69%  
80% ขึน้ไป 

2562 72% 
 

http://www.leaseit.co.th/
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ในปี 2562 บรษิทัมกีารด าเนินการเพื่อเพิม่ความปลอดภยัและสรา้งเสรมิสขุภาพในการท างานที่ด ีดงัน้ี 
1. การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใชต้่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านอยา่งปลอดภยั  
2. การประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูเ้รื่องการอพยพกรณีเกดิเพลงิไหมอ้าคาร  
3. การจดัใหม้แีผน่กรองแสงจากเครื่องคอมพวิเตอร ์
4. การตรวจสขุภาพประจ าปี 
5. การฉีดวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 
6. การแจกหน้ากากป้องกนัฝุ่ น PM 2.5 

 
7. กำรจดักำรควำมรู้และกำรแบ่งปัน (Knowledge Sharing) 

     
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้บ่งปันความรูป้ระสบการณ์ในฐานะที่เป็นผูส้นับสนุนสนิเชื่อใหแ้ก่ SMEs ในหวัขอ้ CEO Forum : How 
to Turn Risks into Opportunities in the Disruptive Era  

 
 

-  “การด์น้ีเพื่อน้อง” บรษิทัเป็นสว่นหน่ึงในการสรา้งรอยยิม้และความสขุใจใหน้้องๆ และรว่มสนบัสนุนงานแขง่ขนัวาด 
ภาพโครงการ “การด์น้ีเพื่อน้อง ครัง้ที่ 17 ในหวัขอ้ ดนิแดนในฝัน” จดัโดยมลูนิธสิรา้งเสรมิไทย เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ซึง่
เป็นผูด้อ้ยโอกาส จากโรงเรยีนต่าง ๆ ที่เขา้ร่วมงานไดแ้สดงความสามารถในการวาดภาพ ระบายส ีและน าภาพไปจดัท า
เป็นการด์อวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม ่คดิเป็นจ านวนจติอาสา จ านวน 72 ชัว่โมง  
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กำรด ำเนินงำนด้ำนชุมชมและสงัคม 

- คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน บรษิทัในกลุ่ม และผูม้จีติศรทัธา ไดร้่วมกนับรจิาคเงนิและสิง่ของใหก้บัมูลนิธธิรรม
รกัษ์ (วดัพระบาทน ้าพุ) โดยเป็นเงนิบรจิาคจ านวน 31,513 บาท ขา้วสาร 94 กระสอบ (4,700 กโิลกรมั) และสิง่ของ
อื่น ๆ โดยวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการท าบุญและสรา้งจติส านึกใหทุ้กคนรูจ้กัการแบ่งปันใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส 

 
 

- บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมเลีย้งอาหารกลางวนั พรอ้มมอบอุปกรณ์กฬีา ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนบ้านโนนสูง อ.เขมรฐั จงัหวดั

อุบลราชธานี 

 
 

- ร่วมกนัปลูกปะการงัเทียม ที่เกาะขาม อ.สตัหบี จ.ชลบุร ีเพื่อช่วยในการรกัษาระบบนิเวศน์และลดความรุนแรงของ

คลื่นทีจ่ะเขา้มากระทบชายฝัง่ และ ช่วยเกบ็ขยะบรเิวณหาดทรายและบรเิวณโดยรอบ 
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- บรษิทัได้บริจาคอาหารและอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็นส าหรบัสุนัข แมว ให้กบั มูลนิธบิ้านสงเคราะห์สตัว์พิการ ในความ

อุปถมัภข์องหลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน  

 
 
 

8.กำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติที่นับวนัมีแต่จะหมดไป การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศของโลกในปัจจุบนัอยู่ในภาวะวกิฤต ทุกหน่วยกิจกรรมควรจะต้องร่วมมอืกนัในการลดผลกระทบที่
เกดิขึน้จากการท ากจิกรรมต่าง ๆ  
1. บรษิทัได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเสรมิสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก ในการสบืสานพระราชปณิธานในเรื่องปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ

ด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบ ค านึงถึงประโยชน์ต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม อนัจะน ามาซึ่งประ โยชน์ที่ย ัง่ยืนของธุรกิจ 

ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และประโยชน์สุขของสงัคมและประชาชนโดยรวม สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

(SDGs) ของประชาคมโลก ในเรื่องทีบ่รษิทัก าหนดไว ้คอื การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการคดัแยกขยะเพื่อการรไีซเคลิ

โดยบรษิทัไดต้ัง้เป้าหมายในการด าเนินการไว ้ดงัน้ี 

ในปี 2562 เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 1-5%  ภายในปี 2565 เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก 5-20% 
 
ผลการด าเนินการ ดงัน้ี 
 บรษิทัไดค้ านวณปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท ์โดยใชโ้ปรแกรมการค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องส านกังาน/โรงแรม 
และอื่นๆ พฒันาโดย องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื อบก. ในปี 2562 จ านวนการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกขององคก์รเป็นปรมิาณ 51.38 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์(tCO2e) โดยเป็นการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในขอบเขตที ่1 
จ านวน 5.87 tCO2e ขอบเขตที ่2 จ านวน 34.45 tCO2e และ ขอบเขตที ่3 จ านวน 11.06 tCO2e  ในไตรมาสสดุทา้ยของปี 
2562 บรษิทัไดเ้ริม่มกีจิกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการด าเนินการแยกขยะก่อนทิง้เพื่อใหส้ามารถน าไป 
recycle ได ้ผลการด าเนินการบรษิทัสามารถลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกไดเ้ป็นจ านวน 83 กโิลกรมัคารบ์อน คดิเป็นสดัสว่น 
0.14% ของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกไป 
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ปี 2562 ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก  
% ทีล่ดได ้การปล่อยกา๊ซเรอืน

กระจก 51.38 tCO2e  
การลดกา๊ซเรอืน

กระจก 83 kgCO2e  0.14% 

 
 

2. การลดการใชท้รพัยากร 
2.1 การลดการใชก้ระดาษ  

2.1.1 บรษิทัไดจ้ดัท าโครงการ Printer Management โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดการสูญเสยีจาก
การสัง่พิมพ์เอกสาร ผลของโครงการค่าใช้จ่ายปี 2562 (ปรบัเต็มปี) เทียบกบัปี 2561 
ลดลงจ านวน 8.64%  

2.2.2 การประชุมโดยการลดการใช้กระดาษในปี 2562 สามารถลดการใช้กระดาษเป็นจ านวน
ประมาณ 7,200 แผน่ เทยีบเท่ากบัการปลูกตน้ยคูาลปิตสัขนาด 3 – 5 ปี จ านวน 1.2 ตน้ , 
ลดตน้ทุนการใชก้ระดาษเป็นจ านวน  1,200 บาท  

 
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจ ปี 2562 
 ในปี 2562 บรษิทัได้มกีารปล่อยสนิเชื่อให้กบัลูกค้าที่ท างานให้กบัธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ โดยปรมิาณสนิเชื่อที่
สนบัสนุนเป็นจ านวน 24.9 ลา้นบาท  
 เน่ืองจากบรษิทัเป็นองคก์รที่ท าธุรกจิดา้นการเงนิ ดงันัน้ นับไดว้่าบรษิทัเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยใหผู้ป้ระกอบการได้
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนนอกเหนือจากเงนิทุนภาคธนาคารรวมไปถงึช่วยแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบใหก้บั SMEs โดยปรมิาณการปล่อย
สนิเชื่อในปี 2562 รวมเป็นจ านวน 10,220 ล้านบาท หากคดิเป็นสดัส่วนของการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ บรษิทัไดม้สี่วนช่วย
ให ้SMEs ประหยดัตน้ทุนไปได ้1.5 – 3.0% เมื่อค านวณจากปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อเป็นเงนิ 153–306 ลา้นบาท  
 
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ปี 2562 

1. ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 

  
ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารยา้ยส านักงานแหง่ใหม ่จ านวนพืน้ทีม่ากขึน้ 
ท าใหป้รมิาณการใชไ้ฟฟ้าของปี 2562 เพิม่ขึน้จากปี 2561 โดยเมื่อ
เทยีบเป็นค่าใชจ้า่ยเฉลีย่น/คน/ปี ในปี 2562 และ 2561 จ านวน 4,888 
บาท และ 4,189 บาทตามล าดบั สดัสว่นคา่ไฟฟ้าเทยีบกบัรายไดใ้นปี 
2562 จ านวน 0.09% สงูกวา่ปี 2561 คอื 0.07%    
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ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3

5.87

34.45
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สรุปปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท ์ (tCO2e)

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

0.08%
0.07% 0.07%

0.09%

2559 2560 2561 2562

สัดส่วนค่าไฟฟ้าเทยีบกับรายได้
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2. ปรมิาณการใชก้ระดาษ 

 
    ปรมิาณการใช้กระดาษคดิเป็น 0.04% เมื่อเทยีบกบัรายไดใ้นปี 
2562 เป็นสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2561 ถงึอยา่งไรกต็ามแมใ้นปีน้ี
จะไมบ่รรลุเป้าหมายในการลดการใชท้รพัยากร แต่บรษิทักม็คีวาม
มุง่ม ัน่ทีจ่ะด าเนินการลดการใชท้รพัยากรลง  
 
 
 
 

 
3. ปรมิาณการใชน้ ้าประปา 

 
 
 ในปี 2562 เป็นปีแรกทีบ่รษิทัสามารถเกบ็ขอ้มลูการใชน้ ้าประปาได ้
โดยปรมิาณการใชน้ ้าประปาเป็นจ านวน  108 ลบ.ม. ซึง่บรษิทัจะใชเ้ป็น
ปีฐานในการค านวณในปีถดัไป 
 
 
 

 
บรษิทัในฐานะที่เป็น Non Bank ที่ท าธุรกจิดา้นการใหส้นิเชื่อ มคีวามตระหนักถงึปัญหาสิง่แวดล้อม มลภาวะต่าง ๆที่

เกดิจากพฤตกิรรมของมนุษยแ์ละพรอ้มที่จะเป็นกลไกทางการเงนิกลไกหน่ึง เพื่อสนับสนุนทางดา้นการเงนิเพื่อร่วมกนัส่งเสรมิ
การใช้พลงังานทดแทนและการอนุรกัษ์พลงังานให้กบัผู้ประกอบการ ทัง้น้ี เพื่อด าเนินธุรกิจที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.03%
0.02%

0.04%

2560 2561 2562

สัดส่วนค่ากระดาษเทยีบกับรายได้

n/a n/a

108 

2560 2561 2562

ปริมาณน า้ทีใ่ช้ (ลบ.ม.)
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสงัคม 
ข้อมลูบคุลำกร 

บคุลำกร ปี 2562 สดัส่วน จ ำนวนพนักงำนแยกตำมอำย ุ(คน) 

  (คน) % 20 – 30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปี 50 ปีขึน้ไป 

พนกังานทัง้หมด 
(รวมผูบ้รหิาร) 

79 100.00 25 31 16 7 

ชาย 31 39.24 12 12 4 3 

หญงิ 48 60.76 13 19 12 4 

ระดบับรหิาร 9 100.00 0 1 2 6 

ชาย 3 33.33 0 0 0 3 

หญงิ 6 66.67 0 1 2 3 
ระดบัผูช้่วยผูจ้ดัการ – ผูจ้ดัการ

อาวโุส 
18 100.00 0 9 8 1 

ชาย 7 38.89 0 4 3 0 

หญงิ 11 61.11 0 5 5 1 
ระดบัพนักงาน – Senior 

Supervisor 
52 100.00 25 21 6 0 

ชาย 21 40.38 12 8 1 0 

หญงิ 31 59.62 13 13 5 0 

พนกังานสญัญาจา้ง 0 0.00 0 0 0 0 

ชาย 0 0.00 0 0 0 0 

หญงิ 0 0.00 0 0 0 0 
 

พนักงำนเข้ำ-ออก 

ปี 2562 2561 

เขา้ใหม ่ 26 คน 27 คน 

ลาออก 16 คน 23 คน 

จ านวนพนกังาน ณ สิน้ปี 79 คน 71 คน 

อตัราการลาออก 20.25 % 32.39 % 

อตัราการหยุดงาน 0.65 %   

 
 
กำรลำคลอดบตุร ปี 2562 
จ านวนพนกังานทีล่าคลอดบุตร 3 คน 
จ านวนพนกังานทีก่ลบัมาท างานหลงัจากลาคลอดบุตร 3 คน 
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GRI STANDARDS 

 
 
 

GRI STANDARD DISCLOSURE

Annual Report

GRI 101 : Foundation 2016 Reporting principles

Making claims related to the use of the GRI Standards

General Disclosures

GRI 102 : General disclosures 2016 Organizational profile

    102-1 Name of the organization 176

    102-2 Activities, brands, products, and services 17

    102-3 Location of headquarters 176

    102-4 Location of operations 176

    102-7 Scale of the organization 9

    102-8 Information on employees and other workers 81

    102-9 Supply chain 68

    102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 13-16

    102-11 Precautionary principle or approach 39-49

    102-12 External Initiatives

Strategy

    102-14 Statement from senior decision-maker 8

Ethics and integrity

   102-16 Values, principles, standards, and norm of behavior 39-49

   102-18 Governance Structure 50-55

   102-19 Deligating authority 35

   102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental 

and social topics 33

   102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting

Stakeholder engagement

   102-40 List of stakeholder groups 69-70

   102-42 Identifying and selecting stakeholders 69-70

   102-43 Approach to stakeholder engagement 69-70

   102-44 Key topics and concerns raised 71

   102-46 Defining report content and topic boundaries

   102-47 List of material topics 71

   102-55 GRI content index

Anti-corruption

GRI 103 : Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 71

103-2 The management approach and its components 63

103-3 Evaluation of the management approach 63

Energy 71

GRI 103 : Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 66

103-2 The management approach and its components 79

103-3 Evaluation of the management approach 71

Water

GRI 103 : Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 66

103-2 The management approach and its components 80

103-3 Evaluation of the management approach 71

Emissions 79

GRI 103 : Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 79

103-2 The management approach and its components 79

103-3 Evaluation of the management approach 79

GRI 305 Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 79

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 79

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 71

305-4 GHG emission intensity 75-76

Employment

GRI 103 : Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 71

103-2 The management approach and its components 75-76

103-3 Evaluation of the management approach 75-76

GRI 401: Employment 2016 401-1 New Employee hires and employee turnover 81

Training and Education

GRI 103 : Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its boundaries 71

103-2 The management approach and its components 75-76

103-3 Evaluation of the management approach 75-76

GRI 404: Training and education 2016 404-1 Average hours of training per year per employee 75-76
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11.  กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 โดยมกีรรมการตรวจสอบ ซึง่

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

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational Control and Environmental Measures) 
 บรษิทัมกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และจดัท างบประมาณเพื่อใช้ในการวดัผลการด าเนินงานของ
บรษิทั โดยงบประมาณดงักล่าวจะผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั นอกจากน้ี ทางบรษิทัไดต้ัง้เป้าหมายใหเ้หมาะสม
และเป็นไปอยา่งมเีหตุผลตามภาวะเศรษฐกจิ ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบแต่ละส่วนงานของบรษิทัไดม้กีารทบทวนเป็นระยะๆ  ในเรื่อง 
โครงสรา้งบรษิทัให้เป็นไปตามลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ ซึ่งมกีารก าหนดสายการบงัคบับญัชาอย่างชดัเจน เพื่อให้ทุก
หน่วยงานสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและอ านาจการอนุมตัหิรอืการด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ ตามล าดบัขัน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Level of Authorization) อีกทัง้มีคู่มือปฏิบตัิงาน (Work flow) หรือระเบียบ
ปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นระยะ  นอกจากน้ีบรษิทัยงัมี
นโยบายและแผนการปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรมต่อลูกคา้ทุกรายเพื่อประโยชน์สงูสุดและเพื่อเพื่อรกัษาฐานลูกคา้ในระยะยาว 

2. การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Measures) 
 บรษิทัมกีารวเิคราะหถ์ึงเหตุการณ์ที่อาจจะท าใหปั้จจยัความเสี่ยงนัน้เกิดขึ้น พรอ้มทัง้ตดิตามเหตุการณ์ที่เป็น
สาเหตุของปัจจยัความเสีย่ง พรอ้มทัง้หาแนวทางป้องกนั ทัง้น้ี เพื่อลดความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ โดยพนกังานทุกคนทราบบทบาท
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนรวมทัง้ความเสีย่งและมาตรการควบคมุที่อยู่ในความรบัผดิชอบ ซึง่มาตรการถูกถ่ายทอดผ่าน
ทางขัน้ตอนการท างาน ฝึกอบรมและนโยบายบรษิทั 

3. การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Management Control Activities) 
 บรษิทัก าหนดขอบเขตอ านาจการอนุมตัไิวอ้ย่างชดัเจน และมคีูม่อืการปฏบิตังิาน (Work Flow) และรายละเอียด
งานของพนักงานในแต่ละส่วนงานและต าแหน่งงาน (Job Description) อย่างชดัเจน  ส าหรบันโยบายรายการระหว่างกนับรษิทั
ได้ปฏิบัติตามหลักการที่ขออนุมัติไว้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของรายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้ร่วมออกเสยีงในเรื่องดงักล่าว  โดยทางคณะกรรมการจะค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส าคญั และพจิารณาเสมอืนหน่ึงวา่เป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and Communication Measures) 
บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบสารสนเทศที่มคีุณภาพและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ 

รวมไปถงึระบบการสื่อสารขอ้มูลไปยงัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม ตลอดจนมกีารใช้นโยบายการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปเหมาะสม
กบัธรุกจิ ซึง่มกีารรบัรองไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชขีองบรษิทั   

บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ และขอ้มลู การป้องการการสูญหาย การเรยีกคนืขอ้มูล 
มกีารควบคมุการล่วงละเมดิลขิสทิธิ ์ การท าซ ้า ดดัแปลง แกไ้ขขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ การรกัษาข้อมูล
ที่เป็นความลับทัง้ของบริษัทและลูกค้า เพื่อให้บริษัทสามารถจดัการระบบสารสนเทศและข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  

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

รวมทัง้เหตุผล และแนวทางปรบัปรงุแก้ไข ขณะเดยีวกนัฝ่ายบรหิารมกีารจดัประชุมทุกสปัดาหเ์พื่อประมวลผลสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อก าหนดแนวทางการแกไ้ขทนัเวลา 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าวอย่างเพยีงพอแล้ว ส าหรบัการควบคมุภายในหว้ขอ้อื่น คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็
วา่บรษิทัฯ มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกนั 
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ข้อสงัเกตของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในของบริษทัฯ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตดิตามระบบการบรหิารงานหลกัดา้นต่างๆโดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อให้

บรษิทัฯ แกไ้ขปรบัปรงุเพื่อเพิม่การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏบิตังิานทุกๆ ระบบงาน ซึง่จะเป็นการ
พฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองและจะสง่ผลท าใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยแผนก
ตรวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบในปี 2562  และไดร้ายงานผลการตรวจสอบและผลการตดิตามใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ
เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ผลจากการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ มแีนวทางและการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม   
 

ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในของบริษทัฯ 
บรษิทั ส านกังาน อ ีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผูส้อบบญัชไีด้

สอบทานประสทิธภิาพระบบการควบคุมทางบญัชขีองบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบให้
รดักุมและเหมาะสม ซึง่ผลการตรวจสอบพบวา่การปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปโดยถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี 
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12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 
12.1  รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั 
ในปี 2561 และ ปี 2562 บรษิทั ฯ มกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มรีายละเอยีดสรปุไดด้งัน้ี 

 

บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
 

วงเงินท่ีขออนุมติั 
ปี 2562 

 
มลูค่ำรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2562 ปี 2561  
บรษิทั เอสวโีอเอ 
จ ากดั (มหาชน) 
(“SVOA”)  

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 36.5 ณ.วันที 
31 ธนัวาคม 2560 
 

ค่าใชจ้่าย : 
1.  ซื้อทรพัยส์นิ     
 
 
2. ซื้อสนิคา้ 

 

3. ค่าบรกิารจ่าย 

-   ค่ าใช้จ่ ายในการประชุม
ผูบ้รหิาร  
     -  ค่าโทรศพัท ์
     -  ค่าบริการงานบริหารด้าน
งานบุคคล/ไอท/ีอาคาร 
     -  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (งานเลี้ยง
สนัทนาการ) 
 
 
 
 
 
 
 

20,000,000  
74,264.02 

 
 
 
 
 
 

6,018.43 
 

93,193.85 
339,040.00 

 
6,243.65 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

487,724.56 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ เ ป็น
สินทรัพย์ของบริษัทฯในด้านราคา
ก าหนดจากต้นทุนส่วนเพิม่ประมาณ
รอ้ยละ 1-2 เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน 
 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่
ลูกค้าของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นรายการ
ตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
 

ค่ าบริการจ่ าย เ ป็นค่ าจ้างระบบ
ทรพัยากรบุคคลงานบริหารอาคาร
สถานที่  และงานบริการด้าน IT 
รวมถงึค่าใชจ้่ายในการใชห้อ้งประชุม
ของ SVOA และค่าโทรศพัท์ ซึ่งเป็น
รายการที่เป็นประโยชน์กบับรษิัทฯ 
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บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
 

วงเงินท่ีขออนุมติั 
ปี 2562 

 
มลูค่ำรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2562 ปี 2561  
 
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง* 
 
การค ้าประกนั : 
วงเงนิค ้าประกนั 
ยอดใชไ้ป 

 
 
 

122,931.47 
 
 
- 
 

 
 
 

268,878.95 
 
 
- 

ด้ าน ร าค าส าห รับค่ า จ้ า ง ร ะบบ
ทรพัยากรบุคคล งานบรหิารอาคาร
สถานที่และงานบริการด้าน IT มี
ความสมเหตุสมผล คุ้มค่ากว่าที่
บริษัทฯ จะลงทุนระบบ และจ้าง
พนกังานเพิม่เพือ่ด าเนินการดงักล่าว 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้อง
ประชุมเป็นอัตราเดียวกับที่ SVOA 
คดิค่าบรกิารในการให้บรษิัทในกลุ่ม
ใช้ห้องประชุม และค่าโทรศพัท์เป็น
ราคาทีค่ดิตามการใชง้านจรงิ 

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

- มบีรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่   
 
 

ค่าใชจ้่าย : 
1.  ซื้อทรพัยส์นิ 
 
 
 
2.  ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง* 

2,000,000.00  
358,376.37 

 
 
 

29,703.64 
 
- 
 

 
1,412,660.07 

 
 
 

45,325.91 
 

3,900.17 

 
เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ เ ป็น
สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่เป็นรายการ
ตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้
ในงานของบริษัท  ในด้านราคา
ค านวณตามการใชง้านจรงิ  

 
บรษิทั เออารไ์อ
พ ีจ ากดั
(มหาชน) 
(“ARIP”) 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ 
 
 

ค่าใชจ้่าย : 
1. ค่าส่งเสรมิการขาย 

-  ค่าโฆษณา 

2,000,000.00  
 

434,395.00 
238,387.50 

 
1,244,033 

 
 

 
เป็นค่าโฆษณาสื่อนิตยสารเพื่อให้
บริษัทฯ เป็นที่รู้จ ักมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
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บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
 

วงเงินท่ีขออนุมติั 
ปี 2562 

 
มลูค่ำรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2562 ปี 2561  
-  ค่างานTop SME  

Awards27/8 เออารไ์อพ ี
-  ค่างาน Top Award2019/เอ

อารไ์อพ ี
- ค่า Facebook Management 
- ค่า Giftset VIP Y2020 

 
2. ค่าบรกิารอื่นๆ 

-  ค่าอบรม 
- ค่าจา้งท า VDO แนะน าที่

ท างานใหม่ 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง* 

 
238,387.50 

 
127,140.06 
54,670.20 

 
 

90,093.00 
 

26,487.50 
 
 

672,212.00 

97,526.25 
 

228,980 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  
ในดา้นราคาสอดคลอ้งกบัตลาด 
เป็นค่าบริการจดัการอบรมสัมมนา
เพือ่พฒันาบุคลากร 
 
 
 

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

- ม ีบรษิัท ไอท ีซิตี้ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่   
 
- บริษัท  ไอทีซิตี้  จ ากัด 
(มหาชน) ม ีบรษิทั เอสวโีอเอ 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่   
 
 

ค่าใชจ้่าย : 
1. ซื้อทรพัยส์นิ 
 
 
 
2. ซื้อสนิคา้ 
 
 
 
3. ค่าส่งเสรมิการขาย 
 
 
ยอดคงคา้ง : 

10,000,000.00  
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
76,955.22 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
เป็นการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ เ ป็น
สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่เป็นรายการ
ตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่
ลูกค้าของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นรายการ
ตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อมอบให้แก่
ลูกค้าของบริษัทฯ  เพื่อ เป็นการ
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บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
 

วงเงินท่ีขออนุมติั 
ปี 2562 

 
มลูค่ำรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2562 ปี 2561  
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง* - 

 
 
 
 

- ส่งเสรมิการขาย ซึ่งเป็นรายการตาม
แนวการคา้ปกตทิัว่ไป  ในดา้นราคา
สอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

บรษิทั ดาตา้วนั 
เอเชยี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั
(“Data One”) 

- มี  บ ริษัท  เ อ ส วี โ อ เอ 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่  
 
 
 
 

ค่าใชจ้่าย : 
1.  ซื้อสนิคา้ 
 
 
 
2.  ค่าเช่าและค่าบรกิาร 
 
3.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
 
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง* 

20,000,000.00  
- 
 
 
 

329,407.64 
 

248,416.04 
 
 
 
- 

 
6,657,474.20 

 
 

 
875,497.81 

 
181,360.67 

 
 
 

595,074.44 

 
เป็นการซื้อสินค้า เพื่อขายให้แก่
ลูกค้าของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นรายการ
ตามแนวการค้าปกติทัว่ไป  ในด้าน
ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
 
เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่บริษัทฯ 
เช่าเพื่อเป็นส านักงาน ด้านราคา
ค านวณตามพืน้ทีท่ีใ่ชง้าน  
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ประกอบด้วยค่า
แม่บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีโรงเรือน 
และค่าที่จอดรถ ซึ่งเป็นรายการที่มี
ความจ าเป็นต่อบริษัทฯ ด้านราคา
เป็นราคาทีค่ดิตามการใชง้านจรงิ   

บรษิทั กลุ่มแอด
วานซ์ รเีสริช์ 
จ ากดั  (ARG) 

บรษิทั กลุ่มแอดวานซ์ รเีสริช์ 
จ ากัด มีกรรมการชื่อ นาย
โสภณ อิงค์ธเนศ ซึ่งเป็นคู่
ส มรสของกร รมการขอ ง 
บ ริ ษั ท  ลี ซ  อิ ท  จ า กั ด 

ค่าใชจ้่าย : 
1.  ค่าบรกิารจดทะเบยีน
เปลีย่นแปลงกรรมการ และอ านาจ
กรรมการ 
 
 

20,000,000.00  
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
เ ป็นรายการที่มีความจ า เ ป็น ต่อ
บริษัท ฯ  ด้ าน ร าค า เ ป็ น ร าคาที่
สอดคลอ้งกบัราคาตลาด 
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บคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง 

ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
 

วงเงินท่ีขออนุมติั 
ปี 2562 

 
มลูค่ำรำยกำร (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2562 ปี 2561  
(มหาชน) ชื่อ นางสาวสิตา
พชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 

2.ค่าพฒันาระบบซอฟทแ์วร ์
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง* 

- 
 
 
- 

3,310,937.50 
 
 
- 

ร ายการที่บ ริษัทฯ  ได้พิจ า รณา
ข้อ เสนอการบริการดีแล้ว  และ
พิจารณาในด้านราคาสอดคล้องกบั
ราคาตลาด 

บรษิทั ทชั 
ปรนิทต์ิ้ง รพีลบั
ลคิ จ ากดั 

มกีรรมการร่วมกนั คือ นาย
โสภณ องิค์ธเนศ เป็นคู่สมรส
ของนางสาวสติาพชัร์ นิโรจน์
ธนรฐั 

ค่าใชจ่้าย : 
-ค่าจา้งจดัท าของขวญั ของพรีเม่ียม 
 
ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หนี้คงคา้ง* 

1,000,000.00  
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

 
เป็นค่าของสมนาคุณ ส าหรบัลูกค้า
ตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวการคา้ปกตทิัว่ไป  ในดา้นราคา
สอดคลอ้งกบัราคาตลาด 

บรษิทั ลทิ 
เซอรว์สิ แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

บรษิทัย่อย ยอดคงคา้ง : 
ยอดเจา้หน้ีคงคา้ง* 
ดอกเบ้ียจ่าย 

30,000,000.00  
- 
- 
 
 

 
345,000 

เป็นค่าบริการวิเคราะห์สินเชื่อที่
ลกูคา้ช าระผ่าน บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั 
(มหาชน) 

 
*แสดงยอดเจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัสิน้งวด 
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ควำมเหน็ของกรรมกำรตรวจสอบ 
 
           กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ได้พจิารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกนักบัรายการระหว่างกนัและมีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกนัมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกดิขึน้ตามราคาตลาดหรอืราคายุตธิรรมและไม่มคีวามแตกต่างจากการขาย
หรอืซือ้กบับุคคลภายนอกอื่น 
 

 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 
การท ารายการระหว่างกนัเป็นความจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ของบรษิทัฯ และถอืวา่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิทัว่ไป และบรษิทัฯ ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนในราคาตลาดทีย่ตุธิรรม  
 

 ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนั 
ส าหรบัขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั  บรษิทัฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์โดยฝ่ายบรหิารจะประมาณการรายรบั -รายจ่าย   
ซึง่เป็นรายการระหวา่งกนัที่เกดิขึน้เป็นประจ า และจดัท างบประมาณรายการระหว่างกนัแต่ละประเภทที่จดัท าขึน้ในระยะเวลา 1 
ปี เพื่อขออนุมตัติ่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัก่อนการด าเนินการเบกิจา่ย 

 
 แนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

 บรษิทัฯ คาดว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าวจะยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากรายการระหว่างกนัของ
บริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและพจิารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรอืรายการที่อาจ      
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถ้วน ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูการท ารายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิและตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 
 

 นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ จากการท ารายการระหว่างกนัของ

บรษิทัและบุคคลอื่นที่อาจมคีวามขดัแยง้ว่า ผูบ้รหิารและผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว 
โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิ ตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการ
เปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินที่ส าคญัของบริษทัรวมทัง้ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีโดยเครง่ครดั 

 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้สอบบญัชี หรอืผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพจิารณา

ตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผย
รายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษทั 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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ส่วนท่ี 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13.  ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคัญ 

 13.1 งบกำรเงิน 
 13.1.1  สรปุรำยงำนกำรสอบบญัชี 

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

ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯไดใ้หค้วามเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อ งตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยมวีรรคอธบิายซึ่งสรุปได้ว่าเกี่ยวกบัการน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 12 
เรื่อง “ภาษเีงนิได้” มาถอืปฏบิตั ิบรษิทัฯ ไดป้รบัยอ้นงบการเงนิยอ้นหลงังบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่31 ธนัวาคม 2555 ที่
แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบ เพื่อสะท้อนรายการปรบัปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าว นอกจากน้ีไดน้ าเสนองบแสดง
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ โดยใชน้โยบายบญัชดีงักล่าวเช่นกนั  

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

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และไดใ้หค้วามเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

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

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และไดใ้หค้วามเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

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

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และไดใ้หค้วามเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(จ) งบการเงนิปี  2560 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4499 จาก
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และไดใ้หค้วามเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ฉ) งบการเงนิปี  2561 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4499 จาก
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และไดใ้หค้วามเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ  และ บรษิทัยอ่ย และ เฉพาะ
ของ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ช) งบการเงนิปี  2562 ตรวจสอบโดย นางสาวศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4604 
จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ และไดใ้หค้วามเหน็ว่างบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ  และ บรษิทัยอ่ย และ เฉพาะ
ของ บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.1.2  ตำรำงสรปุข้อมลูทำงกำรเงิน 
บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

       งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน    
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สนิทรพัย์           
สนิทรพัยห์มุนเวยีน           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 236.23  6.65 106.17 3.99 233.95 6.58 74.21 2.81 63.56 2.71 
เงนิลงทุนชัว่คราว  730.20  20.56 - - 730.20 20.55 - - 59.99 2.56 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  35.04  0.99 8.06 0.30 35.51 1.00 13.00 0.49 14.67 0.63 
ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ              
-    ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 70.00  1.97 87.13 3.27 70.00 1.97 87.13 3.30 106.67 4.54 
-    ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ 95.49  2.69 104.17 3.91 95.48 2.69 104.17 3.95 52.20 2.22 
-    ลกูหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 940.34  26.48 991.73 37.24 940.34 26.46 991.73 37.56 840.49 35.82 
-    ลกูหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ 877.54  24.71 833.75 31.31 877.54 24.70 833.75 31.58 782.98 33.37 
ภาษซีือ้รอเรยีกคนื 
ทรพัยส์นิรอการขาย 

         - 
 2.14   

- 
0.06 

- 
2.14 

- 
0.08 

- 
2.14 

- 
0.06 

- 
2.14 

- 
0.08 

- 
2.14 

         - 
0.09 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น      8.76  0.25 9.23 0.35 8.57 0.24 8.64 0.33 11.39 0.49 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,995.74  84.37 2,142.38 80.45 2,993.73 84.25 2,114.77 80.10 1,934.09 82.43 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน           
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 46.74  1.32 101.14 3.80 46.74 1.32 101.14 3.83 41.26 1.76 
ลกูหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ-สุทธ ิ 321.73  9.06 226.20 8.49 321.73 9.05 226.20 8.57 220.96 9.42 
ลกูหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - สุทธ ิ 40.81  1.15 40.92 1.54 40.81 1.15 40.92 1.55 - - 
ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ – สุทธ ิ 43.80  1.23 35.48 1.33 43.80 1.23 35.48 1.34 83.98 3.58 
ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ – สุทธ ิ 19.98  0.56 63.90 2.40 19.97 0.56 63.90 2.42 31.53 1.34 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -    - - - 5.00 0.14 5.00 0.19 - - 
อุปกรณ์ 26.20  0.74 13.00 0.49 25.76 0.72 12.88 0.49 9.34 0.40 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 7.06  0.20 8.29 0.31 7.06 0.20 8.29 0.31 4.08 0.17 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 48.69  1.37 31.79 1.19 48.65 1.37 31.75 1.20 21.05 0.90 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 555.01  15.63 520.72 19.55 559.52 15.75 525.56 19.90 412.19 17.57 
รวมสินทรพัย์ 3,550.75  100.00 2,663.10 100.00 3,553.25  100.00  2,640.33 100.00 2,346.28 100.00 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุ้น           
หนี้สนิหมุนเวยีน           
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 249.76  7.03  420.85 15.80 249.76      7.03  420.77 15.94 382.60 16.31 
ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของ             
-    เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร  -    - 12.67 0.48 -         -    12.67 0.48 22.20 0.95 
-    ภาษขีายทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 
-    หุ้นกู้ 

-                
847.97  

-               
23.88  

- 
149.94 

- 
5.63 

- 
   847.97  

-           
23.86  

- 
149.94 

- 
5.68 

- 
149.95 

- 
6.39 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 0.80  0.02  1.10 0.04       0.90    0.03  1.59 0.06 0.53 0.02 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย -  -   - -  66.00  1.86  -    -    - - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 72.59  2.04  60.93 2.29 72.59 2.04 60.93 2.31 51.04 2.18 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2.19  0.06  0.08 - 2.19  0.06  0.08 - 0.57 0.02 
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 15.03  0.42  23.50 0.88 10.09  0.28  19.97 0.76 23.10 0.98 
เงนิรบัรอคนืลกูหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้งและลกูหนี้ตาม
สญัญาเชา่การเงนิ  29.39  0.83  32.60 1.22 29.12  0.82  32.52  1.23  65.47 2.79 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 70.08  1.97  56.36 2.12 68.28  1.92  54.82  2.08  70.54 3.01 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 1,287.81  36.27  758.03 28.46 1,346.90  37.91  753.29  28.53  765.99 32.65 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน           
เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สุทธ ิ - - - - - - - - 12.67 0.54 
เงนิค ้าประกนัซองประกวดราคารอคนืใหล้กูค้า 11.62  0.33  64.77  2.43  11.62  0.33  64.77  2.45  - - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้-สุทธ ิ 5.30  0.15  38.68  1.45  5.31  0.15  38.68 1.46 13.95 0.59 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สุทธ ิ 2.90  0.08   -  -  2.90  0.08  - - 0.10 - 
หุน้กู ้– สุทธ ิ 1,100.91  31.00  695.57  26.12  1,100.91  30.98  695.57 26.34 529.22 22.56 
ส ารองผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 9.65  0.27  6.30  0.24  9.34  0.26  6.12 0.23 5.60 0.24 
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รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 1,130.38  31.83  805.32  30.24  1,130.08  31.80  805.14  30.49  561.53 23.93 
รวมหน้ีสิน 2,418.19  68.10  1,563.35 58.71 2,476.98  69.71  1,558.43 59.02 1,327.52 56.58 

 
บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน) 

       งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน    
                                                                                                                                                     (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้           

ทนุเรอืนหุน้           

  ทนุจดทะเบยีน 300.00  8.45 300.00 11.27 300.00  8.44  300.00 11.36 300.00 12.79 

  ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 221.45  6.24  220.72 8.29 221.45  6.23  220.72 8.36 220.08 9.38 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 392.75  11.06  396.40 14.88 392.75  11.05  396.40 15.01 399.62 17.03 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 82.32  2.32  76.48 2.87 82.32  2.32  76.48 2.90 71.33 3.04 

ก าไรสะสม             

  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 30.00  0.84  30.00 1.13 30.00  0.84  30.00 1.14 24.12 1.03 

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  406.04  11.44  376.15 14.12 349.75  9.84  358.30 13.57 303.61 12.94 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ -  - - - -  -  - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132.56  31.90  1,099.75 41.29 1,076.27  30.29  1,081.90 40.98 1,018.76 43.42 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,550.75  100.00  2,663.10 100.00 3,553.25 100.00  2,640.33 100.00 2,346.28 100.00 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รายไดด้อกเบีย้ 290.93 63.72  257.23 57.79 290.93 75.50  257.23 62.17 265.57 63.39 
รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 141.28 30.94  156.47 35.15 55.28 14.34  125.16 30.25 139.79 33.37 
รายไดอ้ื่น 24.39 5.34  31.40 7.06 39.17  10.16  31.37 7.58 13.60 3.24 
รวมรำยได้ 456.60  100.00  445.10 100.00 385.38  100.00  413.76 100.00 418.96 100 
ค่าใชจ้า่ยในการบรกิาร 40.28 8.82  29.24 6.57 23.04 5.98  21.91 5.30 38.48 9.18 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 90.44 19.81  84.18 18.91 88.21 22.89  82.18 19.86 78.59 18.76 
หนี้สงสยัจะสูญ 110.52 24.21  70.50 15.84 110.52 28.68  70.50 17.04 58.47 13.96 
รวมค่ำใช้จ่ำย 241.24  52.84  183.92 41.32 221.77  57.55  174.59 42.20 175.54 41.90 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษี
เงินได้นิติบคุคล 

                  
215.36  

             
47.16  261.18 58.68 

       
163.61  

       
42.45  239.17 57.80 243.42 58.10 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ   83.98  18.39  69.25 15.56     84.40    
21.90  

69.25 16.74 62.09 14.82 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบคุคล 131.38   28.77  191.93 43.12 79.21  20.55  169.92 41.06 181.33 43.28 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 28.28 6.19  43.08 9.68 14.62 3.79  38.92 9.41 35.84 8.55 
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 103.10  22.58  148.85 33.44 64.59  16.76  131.00 31.65 145.49 34.73 
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                                                                         งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2562 2561 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน      
ก าไรก่อนภาษ ี 131.38 191.92 79.21 169.92 181.33 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรบั(จ่ำย)จำก
กิจกรรมด ำเนินงำน  

 
 

  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7.64 4.69 7.54 4.69 3.05 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
ตดัหนี้สญู 

92.72 
23.30 

48.62 
21.88 

92.72 
23.30 

48.62 
21.88 

58.47 
- 

ขาดทนุ(ก าไร)จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมในเงนิลงทนุชัว่คราว (0.20) (0.01) (0.20) (0.01) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2.88 0.71 2.83 0.67 0.52 
หนี้สูญไดร้บัคนื (5.50) - (5.50) - - 
ขาดทนุ(ก าไร)จากหน่วยลงทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (0.12) (0.79) (0.12) (0.79) 0.01 
ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 1.43 - 1.43 - - 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 83.98 69.25 84.40 69.25 62.09 

ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบีย้รบัตามสญัญาเชา่ทางการเงนิและสญัญาเชา่ซือ้ (30.32) (27.56)  (30.32) (27.56)  (38.73)  
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินด ำเนินงำน 307.19 308.71 255.29 286.68 266.74 

สินทรพัยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมขึน้)ลดลง      

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 1.90 8.45 6.36 3.51 9.43 
ลูกหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง (0.09) (196.44) (0.09) (196.44) (12.82) 
ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิและสญัญาเชา่ซือ้ 91.09 10.20 91.09 10.20 91.37 
ลูกหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ 
ทรพัยส์นิรอการขาย 

(196.49) 
- 

(124.73) 
- 

(196.49) 
- 

(124.73) 
- 

(394.48) 
- 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 0.47 3.87 0.07 4.46 (1.80) 
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น(ลดลง)      
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (0.30) 0.57 (1.11) 0.91 (1.90) 
เงนิรบัรอคนืใหลู้กคา้ (3.21) (32.87) (3.40) (32.95) - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 11.24 (5.26) 11.00 (0.68) 36.90 
เงนิค ้าประกนัซองประกวดราคารอคนืใหลู้กคา้ (53.14) 53.99 (53.14) 53.99 - 
เงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 158.65 26.51 109.59 (1.16) (6.56) 

จา่ยดอกเบีย้ (87.79) (61.41) (87.79) (61.41) (58.45) 
จา่ยภาษเีงนิได ้ (53.56) (53.42) (41.31) (52.76) (36.76) 
เงินสดสทุธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 17.31 (88.32) (19.51) (115.33) (101.77) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ      
เงนิสดรบั(จา่ย)ซือ้เงนิลงทนุเพื่อคา้ (759.88) 60.79 (759.88) 60.79 (60.00) 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง(เพิม่ขึน้) 54.41 (59.88) 54.41 (59.88) (11.32) 
ซือ้อปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (18.04) (12.57) (17.62) (12.44) (2.68) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 6.24 0.01 6.24 0.01 0.01 
เงนิสดจา่ยลงทนุในบรษิทัย่อย -  - - (5.00) - 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (717.27) (11.66) (716.85) (16.53) (73.99) 
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2562 2561 2562 2561 2560 

 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
เงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) (171.08) 38.25 (171.01) 38.17 (461.24) 
เงนิสดรบัจากใบส าคญัแสดงสทิธ ิ - - - - 400.00 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย - - 66 - - 
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 2.92 2.57 2.92 2.57 0.31 
เงนิสดรบั/จา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (12.67) (22.20) (12.67) (22.20) (17.29) 
เงนิสดรบั/จา่ยช าระคนืหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (4.66) (0.61) (4.66) (0.61) - 
เงนิสดรบั/จา่ยจากการออกหุน้กู ้ 1,113.60 162.33 1,113.60 162.33 178.46 
เงนิสดรบั/จา่ยจากสญัญาเชา่ซือ้ (25.25) 32.67 (25.25) 32.67 62.60 
เงนิปันผลจา่ย (72.84) (70.42) (72.84) (70.42) (2.23) 
เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 830.03 142.59 896.10 142.51 160.60 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 130.06 42.61 159.74 10.65 (15.16) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 106.17 63.56 74.21 63.56 78.72 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 236.23 106.17 233.95 74.21 63.56 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                     แบบ 56-1 ปี 2562  
 

สว่นที ่3 หน้า 108 
 

 13.1.3  ตำรำงสรปุอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

ข้อมูล (หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

สนิทรพัยร์วม  3,550.75 2,663.10 2,346.28 

หนี้สนิรวม 2,418.19 1,563.35 1,327.52 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,132.56 1,099.75 1,018.76 

รายไดร้วม 456.60 445.10 418.96 

ค่าใชจ้า่ยรวม 241.25 183.93 175.54 

ก าไร(ขาดทนุ) สุทธ ิส าหรบัปี 103.10 148.85 145.49 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ(%) 22.58 33.44 34.73 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทนุ (%) 9.24 14.05 19.47 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%) 3.32 5.94 6.71 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.33 2.83 2.52 

อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 2.14 1.42 1.30 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1/ (เทา่) 2.14 1.42 1.30 

อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 2/ (เทา่) 2.01 1.25 1.14 

อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้คา่เสื่อมราคา และคา่
ตดัจ าหน่าย 3/ (เทา่) 9.17 4.89 4.51 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (interest coverage ratio : ICR) 4/ (เทา่) 1.81 0.43 -0.11 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (debt service coverage ratio : 
DSCR) 5/ (เทา่) -0.01 -0.03 -0.13 
อตัราส่วนตัว๋เงนิจา่ยต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (เทา่) 0.04 0.12 0.21 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ทัง้หมด (เทา่) 0.51 0.47 0.53 
อตัราส่วนเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหนี้สนิรวม (เทา่) 0.10 0.28 0.31 

  
หมำยเหตุ  
¹/  อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ค านวณตามหลกัเกณฑต์ามอตัราส่วนของ "หนี้สนิ" ต่อ "ส่วนของผูถ้อืหุ้น" ณ วนัสิน้งวดบญัช ี“หน้ีสิน” หมายถงึ หนี้สนิรวมใน

งบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าและเจ้าหนี้อื่น (Trade and other Payables)   
“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถงึ ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี

2/  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ตามคู่มอืจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลู แบบ 56-1 ค านวณจาก (เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ + เงนิกูย้มืระยะยาว + หุน้กู ้+ หนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้ + หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ) / ส่วนของผูถ้อืหุน้  

3/ อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอก าไรก่อนหกัดอกเบี้ยจ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย โดยค านวณจาก หนี้สนิทัง้หมดทีม่ภีาระดอกเบี้ย หกัดว้ยเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด หารดว้ยผลรวมของ ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้บวกดว้ยค่าเสื่อมราคา (EBITDA)  

4/ อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ตามคู่มอืจดัท าแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ค านวณจาก (กระแสเงนิสดจากการ
ด าเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด าเนินงาน + ภาษ)ี / (ดอกเบี้ยจ่ายจากการด าเนินงาน จากการลงทุนและการจดัหาเงนิทุน) 

5/ อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (Debt Service Coverage ratio) (Cash Basis) ตามคู่มอืจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 ค านวณจาก 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน / (การจ่ายช าระหนี้สนิ + รายจ่ายลงทุน + ซือ้สนิทรพัย ์+ เงนิปันผลจ่าย)                  

 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563 เหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุน้
ประจ าปี 2563 อนุมตัจิา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 ในรปูของเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท หรอืเป็นจ านวน
เงนิไมเ่กนิ  53,147,869.44 บาท รวมคดิเป็นอตัราการจา่ยปันผล 51.55% ของก าไรสทุธหิลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย 
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14.  กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน (MD&A) (งบกำรเงินรวม) ของ ลีซ อิท และบริษทัย่อย 
  
 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 การมผีลติภณัฑท์างการเงนิที่หลากหลายครอบคลุมทัง้สายวงจรธุรกจิ สง่ผลท าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ มี
การเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง โดยรายไดร้วมของบรษิทัฯ ในปี 2561 เป็นจ านวน 445.10 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้ใน ปี 2562 เป็นจ านวน 
456.60 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตของรายไดร้วมเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 2.58  

(ก) รำยได้ 
รายไดข้องบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ปี 2562 ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบี้ย รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร และ

รายไดอ้ื่น จะคดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 63.72 รอ้ยละ 30.94 และรอ้ยละ 5.34 ตามล าดบั จะเหน็ไดว้่ารายไดด้อกเบี้ยจะเป็นรายได้
หลกัของบรษิทัฯจะมสีดัส่วนสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น  ซึ่งเป็นไปตามตามแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่
ภาวะเศรษฐกจิยงัไมส่ง่ผลดแีก่ผูป้ระกอบการ SMEs บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นการใหส้นิเชื่อโครงการ (Project Backup Financing) และ
สนิเชื่อเพื่อค ้าประกนัซอง (Bid Bond) โดยท าการคดัเลือกลูกค้าที่มปีระวตัิดจีากการใช้ผลติภณัฑส์นิเชื่อการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 
(Factoring) เพื่อน าเสนอผลติภณัฑส์นิเชื่อดงักล่าว เน่ืองจากเป็นสนิเชื่อทีม่อีตัราผลตอบแทนสงูใหม้สีดัสวนที่เพิม่สงูขึ้น จะท าให้
บรษิทัฯ สามารถท ารายไดไ้ดส้งูขึน้ บนฐานความเสีย่งต ่า  

 
รำยได้ดอกเบีย้ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าซือ้ การ

รบัโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยแยกตามผลิตภณัฑ์ 
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

รำยได้ดอกเบีย้ 

งบการเงนิรวม 
ส่วนเปลีย่นแปลง 

 ปี 2562  ปี 2561 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

- สญัญาเช่าการเงนิ 13,606           4.68  17,310           6.73        (3,704)         (0.21) 

- สญัญาเช่าซื้อ 16,715           5.74  10,251           3.98          6,464          63.06  

- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 117,305         40.32  95,583         37.16    21,722          22.73  

- สญัญากูย้มืเงนิ 143,304   49.26  134,089         52.13          9,215         6.87  

รวมรายไดด้อกเบีย้ 290,930       100.00  257,233        100.00         33,697          13.10  

    
จากตารางดงักล่าวสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จะเหน็ว่าสดัส่วนรายได้ดอกเบี้ยจากการให้สนิเชื่อ

ระยะยาว ได้แก่สญัญาเช่าทางการเงินมสีดัส่วนร้อยละ 4.68 และสญัญาเช่าซื้อมีสดัส่วนร้อยละ 5.74 รวมเป็นสดัส่วนรายได้
ดอกเบีย้การประเภทสนิเชื่อระยะยาวรอ้ยละ 10.42 และรายไดด้อกเบี้ยไดจ้ากการใหส้นิเชื่อระยะสัน้ ไดแ้ก่ การซือ้สทิธเิรยีกรอ้งมี
สดัสว่นรอ้ยละ 40.32 และสญัญากู้ยมืเงนิมสีดัส่วนรอ้ยละ 49.26 รวมเป็นสดัส่วนรายไดด้อกเบีย้การประเภทสนิเชื่อระยะสัน้รอ้ย 
89.58 ในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกนัปี 2561 สดัส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสนิเชื่อระยะยาวร้อยละ 10.71 สดัส่วนประเภท
สนิเชื่อระยะสัน้รอ้ยละ 89.29  ซึง่จะเหน็ไดว้่า บรษิทัฯ สามารถท ารายไดด้อกเบี้ยตามสญัญาเช่าการเงนิ และรายไดด้อกเบี้ยตาม
สญัญาเช่าซือ้ซึง่เป็นสนิเชื่อระยะยาวสิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม  2562 เป็นจ านวนเงนิ 30.32 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนั
ในปี 2561 จ านวนเงนิ 2.76  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.01 ส าหรบัรายได้ดอกเบี้ยจากการซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง ในปี 2562 เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 22.73  และรายไดด้อกเบีย้จากการใหกู้ย้มืเตบิโตเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 6.87 จากปีก่อน สรปุไดว้า่รายไดด้อกเบีย้รวมปี  2562 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 มอีตัราเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.10 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสนิเชื่อประเภทสญัญาเช่าการเงนิ 
สญัญาเช่าซื้อ การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และสนิเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการและการค ้าประกนัซอง โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารแยกผลติภณัฑ ์ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 ดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

งบการเงนิรวม 
ส่วนเปลีย่นแปลง 

 ปี 2562  ปี 2561 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

- สญัญาเช่าการเงนิ 233            0.16  2,475           1.58         (2,242)       (90.59) 

- สญัญาเช่าซื้อ 56            0.04  80           0.05             (24)       (30.00) 

- การซื้อสทิธเิรยีกรอ้ง 41,255          29.20  40,387          25.81             868            2.15  

- สญัญากูย้มืเงนิ 84,950          60.13  91,444          58.44         (6,494)         (7.10) 

- การออกหนงัสอืค ้าประกนัซอง 13,517            9.57  20,705          13.23         (7,188)      (34.72) 

- การออก Letter of Credit 1,251 0.88  1,356           0.87          (105)        (7.74) 

- อื่นๆ 22            0.02  22           0.02                 -                 -  

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 141,284         100.00  156,469        100.00       (15,185)         (9.70) 

 
จากตาราง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 เหน็ว่าสดัส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารจากการให้สนิเชื่อ

ระยะยาว ไดแ้ก่สญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซือ้สดัส่วนรอ้ยละ 0.16 และ 0.04 ตามล าดบั ส่วนสดัส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและ
บรกิารจากใหส้นิเชื่อระยะสัน้ ไดแ้ก่ การซือ้สทิธเิรยีกรอ้งรอ้ยละ 29.20 สญัญากูย้มืเงนิมสีดัสว่นรอ้ยละ 60.13 การออกหนงัสอืค ้า
ประกนัซองรอ้ยละ 9.57 การออก Letter of Credit รอ้ยละ 0.89 และ อื่น ๆ 0.02  จะเหน็ไดว้่าสดัส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมส่วน
ใหญ่จะมาจากการใหบ้รกิารประเภทสนิเชื่อระยะสัน้ถงึรอ้ยละ 99.80 

 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารจากการใหส้นิเชื่อระยะสัน้ ไดแ้ก่ การซื้อสทิธเิรยีกรอ้งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.15  

จากปีก่อน เป็นผลมาจากนโยบายของบรษิทัทีไ่ม่มุง่เน้นการเปิดวงเงนิใหลู้กคา้ใหมใ่นช่วงภาวะเศรษฐกจิที่ค่อนขา้งมปัีญหา แต่
เน้นไปเลือกลูกค้าปัจจุบนัที่มปีระวตัิดมีาเสนอให้สนิเชื่อตามสญัญาให้กู้ยมืเงิน(Project Backup Finance) สญัญาให้กู้ยืมเงิน
ลดลงรอ้ยละ 7.10 จากปีก่อน  

 
รำยได้อ่ืน สว่นใหญ่มาจากรายไดด้อกเบีย้จ่ายช าระล่าช้าคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73.37  และ  รอ้ยละ 84.99  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 ดงัน้ี 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 
รำยได้อ่ืน 

งบการเงนิรวม 
ส่วนเปลีย่นแปลง 

 ปี 2562  ปี 2561 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

-  รายไดด้อกเบีย้จา่ยช าระล่าชา้ 17,896         73.37  26,685         84.99        (8,789)       (32.94) 

-  อื่น ๆ 
 

6,494 
         

26.63  
 

4,713 
         

15.01  
         

1,781  
         

37.79  

รวมรำยได้อ่ืน         24,390         100.00          31,398         100.00        (7,008)       (22.32) 
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(ข) ค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบรกิาร ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ และ
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ค่ำใช้จ่ำย 

งบการเงนิรวม 
ส่วนเปล่ียนแปลง 

ปี 2562  ปี 2561 

พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ พนับำท ร้อยละ 

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิาร 40,282           12.39  29,245          11.55         11,037  37.74  

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 90,442           27.81  84,177          33.25          6,265  7.44  

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 83,978           25.82  69,251          27.35         14,727  21.26  

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 110,522 33.98 70,504 27.85 40,018 56.76 

รวมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 325,224            100.00  253,177           100.00         72,047          28.46  

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรและกำรบริหำร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร 130.72 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ

กบัปีก่อนซึ่งเท่ากบั 113.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.25 เกิดจากการเพิ่มขึ้นจากการย้าย
ส านักงานในปี 2562 และการเพิม่ขึน้จากค่าบรกิารในการจดัท าฐานขอ้มูลมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 ที่จะบงัคบั
ใช้ในวนัที่ 1 มกราคม 2563 และจากการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนักงานที่เพิม่ขึน้ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที่ 7  
พุทธศกัราช 2562 ซึ่งได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีส าหรบัลูกจ้างที่ท างานครบติดต่อ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รบั
คา่ชดเชยไมน้่อยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.26 จากช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อน 

เน่ืองจากบรษิทัมกีารออกหุน้กู้ใหมใ่นไตรมาสที ่4 ปี 2562 จ านวน 913.6 ลา้นบาท เพื่อรองรบัหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดในไตรมาสที่ 
1 ปี 2563 สง่ผลใหม้ตีน้ทุนทางการเงนิในการออกหุน้กูท้ีส่งูขึน้ 

 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 
แสดงใหเ้หน็การตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู โดยแสดงเปรยีบเทยีบส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2562 และ 

2561 เป็นดงัน้ี 

แยกตำมประเภทธรุกิจ(หน่วย:พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

2562 2561 

      

ยอดยกมา   158,914        110,294  

บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   110,522         70,504  

บวก : หนี้สูญรบัคนื      5,500                 -  

หกั  : หนี้สูญ    (23,300)        (21,884) 

ยอดยกไป   251,636        158,914  

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31  ธนัวาคม 2562  บรษิทัฯ มสี ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพิม่ขึ้นอีก 92.72 ล้านบาท รวมเป็นจ านวน 
251.64 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รอ้ยละ 58.35 เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชใีหม่ทีเ่กิดขึน้
ในปี 2563 ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งตัง้ส ารองหน้ีสญูเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัผลกระทบการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยต์ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ เชื่อวา่จะไมม่ปัีญหาในการช าระหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ี
ภาครฐั ซึง่มกัจะจา่ยล่าชา้อยูแ่ลว้เป็นปกต ิ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
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บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของการบรกิาร ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของสว่นงานด าเนินงานทีร่ายงาน 

ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 

 

ส่วนงานการ
ให้บริการทางการเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ 

ส่วนงานการ
ให้บริการขอ้มูลและ
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้     
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     

- รายไดด้อกเบ้ีย 290,930 - - 290,930 

- รายไดค่้าธรรมเนียมและค่าบริการ 55,284 86,000 - 141,284 

รายไดอ่ื้น 24,169 640 (419) 24,390 

รวมรายได้ 370,383 86,640 (419) 456,604 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (84,397) - 419 (83,878) 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ (23,037) (17,245) - (40,282) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (88,211) (2,231) - (90,442) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (110,522) - - (110,522) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (14,623) (13,660) - (28,282) 

ก าไรส าหรับงวด 49,594 53,504 - 103,098 

 
 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

 

ส่วนงานการ
ให้บริการทางการเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ 

ส่วนงานการ
ให้บริการขอ้มูลและ
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้     
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     

- รายไดด้อกเบ้ีย 257,233 - - 257,233 

- รายไดค่้าธรรมเนียมและค่าบริการ 125,156 31,312 - 156,468 

รายไดอ่ื้น 31,366 32 - 31,398 

รวมรายได้ 413,755 31,344 - 445,099 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (69,251) - - (69,251) 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ (21,906) (7,339) - (29,245) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (82,177) (2,000) - (84,177) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (70,504) - - (70,504) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (38,920) (4,156) - (43,076) 

ก าไรส าหรับงวด 130,997 17,849 - 148,846 
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(ค) ก ำไรสทุธิ 
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 103.10 ล้านบาท และ 148.85 

ลา้นบาทตามล าดบั ลดลงรอ้ยละ 30.74 ซึง่เป็นผลมาจากการตัง้ส ารองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตามนโยบายการตัง้ส ารองคา่เผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญและค่าบรกิารในการจดัท าฐานขอ้มูลมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 ที่จะบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 มกราคม 2563 
ตลอดจนตน้ทุนทางการเงนิทีส่งูขึน้ในปี 2562 

 
 
 

14.1  ฐำนะทำงกำรเงิน 
(ก) สินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  และ 2561 บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,550.75 ล้านบาท และ 
2,663.10 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ สว่นใหญ่ คอื ลูกหน้ีจากการใหส้นิเชื่อ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 67.99และ
รอ้ยละ 89.80 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั สาเหตุที่สดัส่วนลูกหน้ีจากการใหส้นิเชื่อลดลง เกดิจากบรษิทัฯ การออกหุน้กู้มูลค่า  
913 ลา้นบาท ในเดอืนธนัวาคม เพื่อรองรบัหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดในไตรมาสที ่1 ปี 2563 ท าใหม้สีนิทรพัยใ์นสว่นทีเ่ป็นเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่สงูขึน้ 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เท่ากบั 2,995.74 ล้านบาทและ 2,142.37 ล้าน
บาทสนิทรพัย์หมุนเวยีนที่ส าคญัได้แก่ ลูกหน้ีจากการให้สนิเชื่อตามสญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซื้อ ลูกหน้ีจากการซื้อสิทธิ
เรยีกรอ้ง และลูกหน้ีตามสญัญากู้ยมืเงนิ ในส่วนที่ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีในแต่ละประเภท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55.86  และ
รอ้ยละ 75.73 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด ตามล าดบั 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัที่ 31 ธนัวามคม 2562 และ 2561 เท่ากบั 555.00 ล้านบาท 520.72 ล้านบาท 
ตามล าดบั สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที่ส าคญัไดแ้ก่ ลูกหน้ีจากการใหส้นิเชื่อตามสญัญาเช่าทางการเงนิและเช่าซื้อ ลูกหน้ีจากการซื้อ
สทิธเิรยีกรอ้ง และลูกหน้ีตามสญัญากู้ยมืเงนิ จากส่วนที่ครบก าหนดช าระเกนิ 1 ปีในแต่ละประเภท  คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.80 
รอ้ยละ 1.15 และ รอ้ยละ 9.06 ของสนิทรพัยร์วมรวมทัง้หมด ณ สิน้ปี 2562 

คณุภำพของสินทรพัย ์
บรษิทัฯ ได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของลูกหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีเป็นสนิทรพัย์ที่มี

สดัส่วนมากที่สุดของบรษิทัฯ โดยมกีารพจิารณาวงเงนิในการใหส้นิเชื่อทัง้ในส่วนของวงเงนิลูกคา้และวงเงนิลูกหน้ี รวมถงึมกีาร
ก าหนดนโยบายการให้สนิเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหน้ีของบรษิทัฯ เป็นลูกหน้ีที่มคีุณภาพ  นอกจากน้ี การให้สนิเชื่อของ
บริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว เน่ืองด้วยฐานทัง้ลูกค้าและลูกหน้ี ที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากรายกระจายไปในทุก ๆ 
อุตสาหกรรม  

ลูกหน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม ส่วนเปลีย่นแปลง 

 ปี 2562 ปี2561 เพิม่ข้ึน/ % 

พนับำท พนับำท (ลดลง) เปล่ียนแปลง 

ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ                 115,176                   122,892     (7,716)             (6.28) 

ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้                 129,671                   183,115    (53,444)            (29.19) 

ลูกหนี้จากการซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง              1,079,657                 1,088,769     (9,112)             (0.84) 

ลูกหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ               1,335,660                 1,147,073    188,587              16.44  

ลูกหนี้การคา้                    4,646                      5,882     (1,236)            (21.01) 

ลูกหนี้อื่น ๆ                 31,547                      2,515      29,032          1,154.35  

ยอดรวม 2,696,357 2,550,246   146,111                5.73  

 หมายเหตุ :  ยอดลูกหนี้ จากตารางดา้นบน แสดงยอดก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 
ลูกหน้ีจากการซื้อสทิธเิรยีกร้องวนัที่ 31 ธนัวาคม  2562  และ 2561  มจี านวน 1,079.66 ล้านบาท และ 

1,088.77 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงรอ้ยละ 0.84 เน่ืองจาก บรษิทัฯ ไดบ้รหิารจดัการการกระจายตวัของพอรต์สนิเชื่อในแต่ละ
อุตสาหกรรม และการจดัสัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อในแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
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ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ การด าเนินการดงักล่าวในช่วงแรกสง่ผลต่อปรมิาณการปล่อยสนิเชื่ออยูบ่้าง ท าใหแ้ผนกลยทุธข์องบรษิทั
ฯ ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

บรษิทัฯ มลีูกหน้ีตามสญัญากู้ยมืเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจ านวน 1,335.66 ล้านบาท 
และ  1,147.07 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการขยายตวัของลูกหน้ีตามสญัญากู้ยมืเงนินัน้มสีาเหตุมาจากการสนบัสนุนใหลู้กคา้เดมิ
ที่เคยใช้บรกิารผลติภณัฑ์สนิเชื่อที่มคีวามเสีย่งต ่า มาใช้บรกิารในผลิตภณัฑส์นิเชื่อที่มคีวามเสี่ยงสูงเพิม่ขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่ ม
รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ 

 
ลูกหน้ีการค้าในบริการจดัหาสนิค้า ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มจี านวน 4.65 ล้านบาท และ 

5.88 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 21.01 เน่ืองจากการเปลีย่นไปใชผ้ลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัคอืสนิเชื่อตามสญัญากูย้มืเงนิ  
(ข) สภำพคล่อง 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

  

งบกำรเงินรวม 

 ปี 2562  ปี 2561 เพิม่ข้ึน/ 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) 

เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 17.31  (88.32) 105.63  

เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (717.27) (11.66) (705.61) 

เงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 830.02  142.59  687.44  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 130.06  42.61  87.46  
 
 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิรบัจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 17.31 ล้านบาท โดยเกดิจาก
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด าเนินงานที่เพิม่ขึน้ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน
จ านวน 717.27 ล้านบาท และมกีระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 830.03 ล้านบาท เน่ืองจากมกีารออกหุน้กู้และน า
เงนิไปลงทุนในเงนิลงทุนเพื่อคา้ชัว่คราวระหวา่งรอช าระคนืหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดในปี 2563 

(ค) แหล่งท่ีมำของเงินทุน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561   บรษิทัฯ มรีายละเอยีดรายการหน้ีสนิทางการเงนิ ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
และอตัราสว่นหน้ีสนิทางการเงนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉพาะจากสถาบนัการเงนิ) ดงัน้ี 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม ส่วนเปล่ียนแปลง 

 ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินทำงกำรเงิน         

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 249.76  420.85   (171)  (40.65) 

เงนิกูย้มืระยะยาว                         -    12.67   (13)  (100.00) 

หุน้กู ้ 1,948.88  845.51  1,103  130.50  

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงนิ 82.99  99.69   (17)  (16.75) 

รวมหนี้สนิทางการเงนิ 2,281.62  1,378.72  903  65.49  

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,132.56  1,099.75  33  2.98  

รวมแหล่งเงนิทุน 3,414.18  2,478.47  936  37.75  

อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.01  1.25      

   
 
 
 

 แหล่งเงนิทุนของบรษิทัฯ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 
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2. เงนิกู้ระยะยาวจากตราสารหน้ีประเภทหุ้นกู้ และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (Bank) และผู้ให้
สนิเชื่อนอกสถาบนัการเงนิ (Non-Bank)   

ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดย้ดึหลกัการในการบรหิารจดัการดา้นแหล่งเงนิทุนใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งลูกหน้ีของบรษิทั
ฯ โดยใช้แหล่งเงนิกู้ระยะสัน้ เพื่อน าไปให้สนิเชื่อระยะสัน้แก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่  สนิเชื่อการรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง สนิเชื่อเพื่อการ
จดัหาหนังสอืค ้าประกนัซองเพื่อยื่นประมูล สนิเชื่อเพื่อโครงการ และการจดัหาสนิคา้ บรษิทัฯ จะสามารถปรบัอตัราดอกเบี้ยหรอื
คา่ธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงนิทีม่กีารเปลี่ยนแปลงได ้และใชแ้หล่งเงนิกู้ระยะยาวส าหรบัสนิเชื่อทางการเงนิและสนิเชื่อเช่า
ซื้อ ซึ่งบรษิทัฯ คดิอตัราดอกเบี้ยกบัลูกคา้เป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรกต็ามส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงนิของบริษทัฯ 
กบัอตัราดอกเบี้ยทีค่ดิกบัลูกคา้ จะมกีารบวกเพิม่เพื่อใหเ้พยีงพอกบัความเสีย่งดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเกดิขึน้
และใชแ้หล่งเงนิกูร้ะยะยาวส าหรบัสนิเชื่อระยะสัน้ทีลู่กคา้มกีารใชว้งเงนิอยา่งสม ่าเสมอ  
 

1. หน้ีสิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจ านวน 2,418.19 ล้านบาท และ 1,563.35 

ลา้นบาท ตามล าดบั โดยหน้ีสนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ทัง้จากธนาคารและการขายลด
ตัว๋แลกเงนิ  และ หุน้กู ้ซึง่การเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิรวมเป็นไปตามการขยายตวัของสนิเชื่อของบรษิทัฯ  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนเงนิให้กู้ต่อเงนิกู้เป็น 2.01 เท่า และ 1.25 
เท่า ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็วา่เงนิทีกู่ร้บัมาทัง้หมดกจ็ะน าไปปล่อยสนิเชื่อทัง้หมด 

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
จากการทีบ่รษิทัฯ มปีระเภทของสนิเชื่อที่หลากหลายครบวงจรการด าเนินธรุกจิของลูกคา้ ท าใหบ้รษิทั

ฯ สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างครอบคลุมมากยิง่ขึ้น เป็นผลใหบ้รษิทัฯ สามารถสรา้งรายได้และก าไรได้ในทุก ๆ ปี ส่งผลใหก้ าไร
สะสมของบรษิทัฯ เพิม่สูงขึ้น โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มจี านวน 1,132.56 ล้านบาทและ 
1,099.75 ลา้นบาทตามล าดบั  

ในด้านของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ สามารถสร้าง
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 9.24  และ รอ้ยละ 14.05 ตามล าดบั 

3. ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั  2.14  

เท่า และ 1.42 เท่า ซึ่งจะเหน็ไดว้่าบรษิทัฯ เริม่มหีน้ีสนิในอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้สูงขึน้ เน่ืองจากการขยายตวัของ
ธรุกจิ ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งใชเ้งนิกู้มาเพื่อใชส้ าหรบัการน าไปปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่ลูกคา้ เพื่อสรา้งรายไดก้ลบัเขา้บรษิทั   

 
14.1.1 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

แหล่งเงนิทุนที่พอเพยีงและหลากหลายเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกิจ บรษิทัฯ ไดม้กีารระดม
เงนิทุนผ่านช่องทางหลายช่องทาง เช่น ส่วนของทุน การกู้ยมืเงนิจากสถาบนัทางการเงนิต่าง ๆ ตลอดจนการออกตราสารหน้ีใน
รูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตัว๋แลกเงนิ (Billing of Exchange) และหุน้กู้ (Bond) ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดมุ้่งเน้นการบรหิารจดัการทางการเงนิ
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ และใหเ้กดิการกระจายตวัเพื่อลดความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกที่อาจส่งผล
กระทบต่อการหาแหล่งเงนิทุน ตลอดจนเพื่อบรหิารความเสีย่งดา้นความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และการบรหิารจจดัการต้นทุน
ทางการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพ  

อยา่งไรกต็ามจากสภาวการณ์ของตลาดตราสารหน้ีทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั สง่ผลใหบ้รษิทัพจิารณาออกหุน้
กู้ในเดอืนธนัวาคม 2562 เพื่อรองรบัการจ่ายช าระคนืหุน้กู้ที่จะครบก าหนดในไตรมาสแรกของปี 2563 และจ่ายคนืตัว๋แลกเงนิทัง้
จ านวน  ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562  บรษิทัมหีน้ีสนิในปรมิาณที่สูง โดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสนิจากการออกหุ้นกู้ถึง 1,949 ล้านบาท 
ทัง้น้ีปรมิาณหุน้กูด้งักล่าวจะลดลงในเดอืนมกราคม ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 เป็นจ านวนเงนิ 615 ลา้นบาท อกีทัง้สามารถคนืตัว๋
แลกเงนิไดท้ัง้จ านวนในเดอืนมกราคม 2563 ดว้ย  

ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิการจดัอนัดบัเครดติทีร่ะดบั BBB- ซึง่เป็นระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 
จาก บรษิทั ทรสิ เรตติ้ง จ ากดั (TRIS Rating) ซึ่งไดร้บัการอนุมตัเิมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2562 ซึ่งส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถ
เพิม่ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงนิทุน เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจในช่วงปี 2563-2564 และท าใหเ้กิดความเชื่อมัน่ต่อนัก
ลงทุนในตราสารหน้ี และสถาบนัการเงนิ อกีทัง้ยงัท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดตน้ทุนทางการเงนิลงไดอ้ยา่งมนีัยส าคญั 
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ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 ในรอบปีบญัชี 2561 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit 

Fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทัส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 1,760,000 บาท และจากที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562  ได้มมีติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงนิ  2,200,000 บาท ซึ่ง
เพิม่ขึน้ 440,000 บาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้ 25% ของค่าสอบบญัชปีี 2561 เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกจิ และ ในปี 2562 มคี่า
สอบทาน และ การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานบญัชใีหม่ (TFRS15 และ TFRS9)  นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว บรษิทัฯ 
ยงัมคีา่บรกิารอื่น ๆ เพิม่เตมิ ไดแ้ก่คา่เดนิทาง คา่ล่วงเวลาและคา่ส าเนาเอกสารทีต่อ้งช าระใหก้บัผูส้อบบญัช ีส านกังานสอบบญัชี
ทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชหีรอืส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
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กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูล 
 

1.1 กรรมกำรบริหำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสงูสดุในสำยงำนบญัชี 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจ าปีแล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของ

บรษิทัฯ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารสูงสดุในสายงานบญัช ีขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท า
ใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรบัรองวา่    

 
(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

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

สว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัของบรษิทัฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  
(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัฯ มรีะบบควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบ

ดงักล่าว และข้าพเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

 
ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ได้รบัรองความถูกต้องแล้ว ขา้พเจา้

ไดม้อบหมายให ้นายสมพล เอกธรีจติต ์เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชื่อของ นาย
สมพล เอกธรีจติต ์ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแล้วดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต์ 

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต ์- 

 
นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา 

 
ผูอ้ านวยการบญัชแีละการเงนิ 

 

- นางชลธชิา ศุภลกัษณ์เมธา- 

 
 
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต์ 

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต ์- 
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1.2   กรรมกำรท่ำนอ่ืนนอกจำก 1.1  
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในรายงานประจ าปีฉบบัน้ีแล้ว และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทัฯ ขา้พเจา้ไม่

มเีหตุอนัควรสงสยัวา่ขอ้มลูดงักล่าวไมถู่กตอ้งครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดส้อบทานแล้ว และไมม่เีหตุอนัควร

สงสยัว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ได้
มอบหมายให ้นายสมพล เอกธรีจติต์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นาย
สมพล เอกธรีจติต ์ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ได้สอบทานแล้วดงักล่าวขา้งต้น 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นางดวงพร สจุรติานุวตั 

 
ประธานกรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

- นางดวงพร สจุรติานุวตั - 

พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี
รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบ 
- พลต ารวจเอก เจตน์ มงคลหตัถ ี- 

นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ 
กรรมการอสิระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
- นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ - 

 
นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ 

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

- นายสทุศัน์ ขนัเจรญิสขุ - 

 
รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย ์

 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ -รศ.ดร.สดุา สวุรรณาภริมย-์ 

 
นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์ 

 
กรรมการบรหิารอาวโุส -นางสาวปารฉิตัร เหล่าธรีะศริวิงศ์- 

 
นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั 

 
         กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - นางสาวสติาพชัร ์นิโรจน์ธนรฐั - 

 
 
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสมพล เอกธรีจติต์ 

 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายสมพล เอกธรีจติต ์- 
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1.   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั* 

(31/12/2562) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงดวงพร สุจรติำนุวตั
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

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

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

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรบรษิทั 
 
 
กรรมกำรศรทัธำสมัพนัธ ์
 
 
กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
 
 
 
บมจ. เสนำดเีวลลอปเมน้ท ์
 
 
บจก.แอสไพเรชัน่ วนั 
 
 
มลูนิธโิรงพยำบำล 50 
พรรษำ มหำวชริำลงกรณ  
 
สมำคมกำรจดักำรธรุกจิ
แหง่ประเทศไทย 
 
ธนำคำรซไีอเอม็บไีทย 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง และสินค้ำแฟชัน่ 
เครื่องแต่งกำยสุภำพบุรุษ สุภำพสตรี 
เครื่องแต่งกำย และของใชเ้ดก็ อำหำร และ
อปุกรณ์เครื่องใชใ้นบำ้น 
 
พฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อำศยั 
 
 
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ประเภทอำคำร
ส ำนกังำน 
 
มลูนิธทิีม่ไิดแ้สวงหำผลก ำไร 
 
 
สมำคมกำรจดักำรธุรกิจที่มไิด้แสวงหำผล
ก ำไร 
 
ธรุกจิธนำคำร 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั* 

(31/12/2562) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

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

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั* 

(31/12/2562) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

พลต ำรวจเอกเจตน์  
มงคลหตัถ ี
กรรมกำรอสิระ  
รองประธำนกรรมกำร  
และกรรมกำรตรวจสอบ 

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

165,000 หุน้ - 2555-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2542-ปัจจบุนั 
 
 
 
2542-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
 
 
2556-ปัจจบุนั 
 
 
2556-ปัจจบุนั 
 
 
2554-ปัจจบุนั 

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 
 
ทีป่รกึษำ 
 
 
ทีป่รกึษำ 
 
 
ทีป่รกึษำกฎหมำย 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ.ชโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ 
แอนดค์อนสตรคัชัน่ 
 
 
บมจ. เอสทพี ีแอนดไ์อ 
 
 
 
 
บมจ. เครอืไทยโฮลดิง้ 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
บจ. ดำตำ้วนั เอเชยี 
(ประเทศไทย) 
 
บจ. ขอ้มลูเครดติแหง่ชำต ิ

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ด ำ เนินธุรกิจรับ เหมำก่อส ร้ำงงำนทุก
ประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  ไดแ้ก่ 
งำนโยธำ และ งำนเครื่องกล 
 
ประกอบธรุกจิ แปรรปูโครงสรำ้งเหลก็, งำน
ประกอบและเชื่อมทอ่, งำนประกอบโรงงำน
ส ำเรจ็รูป และงำนแปรรูปผลิตภณัฑ์เหลก็
อื่นๆ 
 
ประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding 
Company) 
 
 
เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่ำง ๆ 
 
ใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นซอฟทแ์วร ์
 
 
ใหบ้รกิำรขอ้มลูเครดติ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั* 

(31/12/2562) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยประกอบ วศิษิฐ์
กจิกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

80 ปรญิญำโท 
สำขำกำรเงนิกำรคลงั 
Indiana University, USA 
 
หลกัสูตร Chartered 
Director Class (R-CDC) 
รุน่ที ่3/2008 
 
หลกัสูตร Directors 
Certification Program 
(DCP) รุน่ที ่33/2003 
 
หลกัสูตร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุน่ที ่5/2001 
 

หลกัสูตร Monitoring 
Fraud Risk Management 
(MFM) รุน่ที ่1/2009 
 

หลกัสูตร Monitoring of 
the Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุน่ที ่
8/2009 
 

หลกัสูตร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุน่ที ่27/2009 

16,500 หุน้ - 2555-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2552-ปัจจบุนั 
 
 
 
2562-ปัจจบุนั 
 
 
 
2540-2562 
 
 
 
 
2542-2554 

กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
ประธำนกรรมกำร และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เออำรไ์อพ ี
 
 
 
บมจ.ศรตีรงัโกลฟส ์
(ประเทศไทย) 
 
 
บมจ. ศรตีรงั แอโกร
อนิดรสัทร ี
 
 
 
บมจ. ปูนซเีมนตน์ครหลวง 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล 
และสื่ออื่นๆ รวมทัง้จดังำนนิทรรศกำร และ
งำนแสดงสนิคำ้ 
 
ประกอบธรุกจิผูผ้ลติและจ ำหน่ำยถุงมอืยำง
ธรรมชำติและถุงมือยำงไนไตรส์ที่ใช้ใน
กำรแพทย ์และ ใชใ้นเชงิไลฟ์สไตล์ 
 
ประกอบธุรกิจ เ ป็นผู้ผลิตและส่งออก
ผลติภณัฑย์ำงพำรำ 
 
 
 
ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยปูนซเีมนต์ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั* 

(31/12/2562) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยสุทศัน์ ขนัเจรญิสุข 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 ปรญิญำโท  
สำขำบรหิำรธรุกจิ  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ 15/2004 
 
หลกัสูตร Board 
Performance Evaluation 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรไทย รุน่ที ่
2/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,035,000 หุน้ - 2556-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2539-ปัจจบุนั 
 
 
 
2534-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. อำรพ์ซีจี ี
 
 
 
บจก. เพทโทร-อนิสตรู
เมนท ์

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บริษัทลงทุนและจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ได้แก่ น ้ ำมัน
ดเีซลหมนุเรว็ น ้ำมนัเตำ และเคมภีณัฑ ์
 
ขำยและให้บรกิำร อุปกรณ์อเิล็คทรอนิคส์ 
เครื่องมอื และเครื่องจกัร 
 
 
 
 
 
 

  



บรษิทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

                      เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 125 

รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำ
ภริมย ์
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

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

- - 2559-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2561-
ปัจจบุนั 
 
2561-
ปัจจบุนั 
 
2548-
ปัจจบุนั 
 
 
2548-
ปัจจบุนั 
 
 
2559-
ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
ทีป่รกึษำ 
 
 
กรรมกำรบณัฑติวทิยำลยั 
 
 
อนุกรรมกำรงำนบคุคล 
 
 
 
กรรมกำรอำ่นผลงำนทำง
วชิำกำร 
 
 
รองศำสตรำจำรย ์
และรองอธกิำรบด ี
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บจ.แอพพลำย พรซีชิ ัน่ 
 
 
มหำวทิยำลยัรำชภฏั    
สวนสุนนัทำ 
 
สถำบนับรหิำรจดักำร
อำคำรทีด่นิ (องคก์ำร
มหำชน) 
 
กระทรวงอดุมศกึษำ
วทิยำศำสตร ์วจิยั และ 
นวตักิรรม 
 
มหำวทิยำลยันครพนม 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
 
 
 
มหำวทิยำลยัของรฐั 
 
 
หน่วยงำนของรฐั 
 
 
 
หน่วยงำนของรฐั 
 
 
 
มหำวทิยำลยัของรฐั 
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นำงสำวปำรฉิตัร 
เหล่ำธรีะศริวิงศ ์
กรรมกำรบรหิำรอำวุโส 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

64 ป ริ ญ ญ ำ โ ท  Executive 
MBA 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
 
 
 
 
ปรญิญำตร ีสำขำกำรบญัช ี
คณะพำณิชยแ์ละกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
 
 
ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
เศรษฐกจิสำธำรณะส ำหรบั
นั ก บ ริ ห ำ ร ร ะ ดั บ สู ง
(ประกำศนียบตัรชัน้สูง) รุน่
ที1่2 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
 
 
 
หลักสูตรนักบริหำรกำร
อุ ต ส ำ หก ร รม ร ะดับ สู ง 
กระทรวงอุตสำหกรรม รุ่น
ที ่9 
 
 
ห ลั ก สู ต ร นั ก บ ริ ห ำ ร
ระดับสูงธรรมศำสตร์เพื่อ
สงัคม รุน่ที2่ 
 
 

20,000 หุน้ - 2561-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2561-
ปัจจบุนั 
 
 
2561-
ปัจจบุนั 
 
2550-2559 
 
 
 
2559-2560 
 
 
 
2556-2557 
 
 
 
 
2556-2557 
 
 
 
 

กรรมกำรบรหิำรอำวุโส 
 
 
 
 
 
 
กรรมกำรอสิระ และ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำรกองทนุสงเครำะห ์
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
อำวุโส 
 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
รกัษำกำรกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ.ฟอรจ์นู พำรท์ 
อนิดสัตรี ้
 
 
กระทรวงศกึษำธกิำร 
 
 
กลุ่มท ีซ ีซ ีแลนด ์และ 
กลุ่มแอสเสทเวริด ์คอร์
ปอเรชัน่ 
 
ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
(ประเทศไทย) 
 
ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
(ประเทศไทย) 
 
 
บจ.ขอ้มลูเครดติแหง่ชำต ิ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ผูผ้ลติชิน้ส่วนยำนยนต ์
 
 
 
หน่วยงำนของรฐั 
 
 
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
 
 
สถำบนักำรเงนิ 
 
 
 
สถำบนักำรเงนิ 
 
 
 
 
ศูนย์กำรจดัเกบ็และประมวลขอ้มูลเครดิต
ของประเทศ 
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ห ลั ก สู ต ร  Director 
Certification Program 
(DCP)  รุ่ น ที่  7 5 / 2 5 5 6 
สมำคมส่ง เสริมสถำบัน
กรรมกำรบรษิทัไทย 
 
หลกัสูตร Bourse Game 
(Foreign Exchange 
Trading), Citibank 
Bangkok THAILAND 
 
หลกัสูตร International 
Banker Chase  
Manhattan Bank,  
NY USA. 
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นำยสมพล เอกธรีจติต ์
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

59 ปรญิญำโท 
สำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ประกำศนียบตัรผูส้อบ
บญัช ีมหำวทิยำลยั 
ธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตรบีญัชบีณัฑติ 
(สำขำบญัชตีน้ทนุ)  
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่15/2004 
 
หลกัสูตร สมัมนำพจิำรณ์ 
IFRS 9,IFRS 7และIAS32 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 
 
หลกัสูตร ผูบ้รหิำรระดบัสูง 
สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ 
รุน่ที ่27 (วตท.27) 
 
 
 
 

6,231,789 หุน้ - 2549-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2550-2555 
 
 
 

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละ
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
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นำงสำวสติำพชัร ์        
นิโรจน์ธนรฐั 
กรรมกำร และ ผูช้ว่ย
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยสนบัสนุน 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนับรษิทัฯ) 

37 ปรญิญำโท สำขำกำร
จดักำรทำงกำรตลำด  
คณะบรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำลยั Aston 
ประเทศองักฤษ 
 
ปรญิญำตร ี
อกัษรศำสตรบ์ณัฑติ 
(สำขำภำษำองักฤษ) 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ 131/2016 
 
หลกัสูตร Fraud Risk 
Management and 
Internal Auditing of 
Financial Institution     
รุน่ที ่7 จดัโดยสมำคม
สถำบนักำรศกึษำกำร
ธนำคำรและกำรเงนิไทย 

1,828,421 หุน้ - 2558-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2549 -2558 

กรรมกำร และ  
ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์
อำหำร 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ธรกุจิอำหำรครบวงจร  
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2.   รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ (ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั* 

(31/12/2562) 

ความสมัพนั
ธท์าง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยสมพล เอกธรีจติต ์
กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม
ผกูพนับรษิทัฯ) 

59 ปรญิญำโท 
สำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ประกำศนียบตัรผูส้อบ
บญัช ีมหำวทิยำลยั 
ธรรมศำสตร ์
 
ปรญิญำตรบีญัชบีณัฑติ 
(สำขำบญัชตีน้ทนุ)  
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่15/2004 
 
หลกัสูตร สมัมนำพจิำรณ์ 
IFRS 9,IFRS 7และIAS32 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 
 
หลกัสูตร ผูบ้รหิำรระดบัสูง 
สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ 
รุน่ที ่27 (วตท.27) 
 

6,231,789 
หุน้ 

- 2549-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2550-
2555 
 
 
 

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 
 
 

ให้บรกิำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละ
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่ำงๆ 
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นำงสำวสติำพชัร ์        นิโรจน์ธนรฐั 
กรรมกำร และ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยสนบัสนุน 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั
ฯ) 

37 ปรญิญำโท สำขำ
กำรจดักำรทำง
กำรตลำด  
คณะบรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำลยั 
Aston ประเทศ
องักฤษ 
 
ปรญิญำตร ี
อกัษรศำสตร์
บณัฑติ (สำขำ
ภำษำองักฤษ) 
จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสูตร 
Director 
Accreditation 
Program (DAP) 
รุน่ 131/2016 
 
หลกัสูตร Fraud 
Risk 
Management 
and Internal 
Auditing of 
Financial 
Institution     รุน่
ที ่7 จดัโดย
สมำคม
สถำบนักำรศกึษำ

1,828,421 
หุน้ 

- 2558-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2549 -2558 

กรรมกำร และ  
ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์
อำหำร 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ธรกุจิอำหำรครบวงจร  
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กำรธนำคำรและ
กำรเงนิไทย 

นำงรุง่นภำ โอกำศ 
ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 

57 ปรญิญำโท  
สำขำ
บรหิำรธรุกจิ  
มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

42,749 หุน้ - 2549-
ปัจจบุนั 
 

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ลซี อทิ 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 

นำงชลธชิำ ศภุลกัษณ์เมธำ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
 

48 ปรญิญำตร ี
สำขำบญัช ี
คณะบญัช ี
มหำวทิยำลยั
สยำม 
 
ปรญิญำตร ี
สำขำสถติ ิ
คณะวทิยำศำสตร ์
มหำวทิยำลยั
ศลิปำกร 
IRCA Lead 
Assessor 
(ISO9001:2008) 
 
Strategic CFO 
in Capital 
Markets รุน่ที ่ 
2/2559 
ตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

35,617 หุน้ - 2557-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2561-
ปัจจบุนั 
 
2543-2557 
 
 
 
2554-2557 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงนิ 
 
 
 
 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
ISO Consultant & Trainer 
 
 
 
ผูท้ ำบญัชอีสิระ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั ลทิ เซอรว์สิ 
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
 
บจก. ควอลติีซ้สิเทม็ดเีวล
ลอ้ปเมน้ท ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล (ประเทศไทย) 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บรกิำรวเิครำะหส์นิเชื่อธรุกจิ 
 
 
บรกิำรใหค้ ำปรกึษำ และฝึกอบรมกำรวำง
ระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO, GMP, 
HACCP & SQF2000 
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นำงสำวปิยนนัท ์มงคล 
ผูจ้ดักำรแผนกเครดติ 

48 ปรญิญำโท 
สำขำ
เศรษฐศำสตร์
อตุสำหกรรม 
คณะพฒันำกำร
เศรษฐกจิ 
สถำบนับณัฑติ 
พฒันบรหิำร
ศำสตร ์(NIDA) 
 

87,655 หุน้ - 2562 -
ปัจจบุนั 
 
 
2549-2561 
 
 
 
 
 
 

เลขำนุกำรบรษิทั และ 
ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยพฒันำ
ควำมยัง่ยนื 
 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป แผนก
เครดติและนติกิรรมสญัญำ 
 
 
 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงนิเสริมอื่น ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 

นำงสำวประภำพรรณ       รกัธรรม 
ผูจ้ดักำรแผนกจดักำรทัว่ไป 

51 ปรญิญำตร ี
สำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัศรี
ปทมุ 

43 หุน้ - 2549 –
ปัจจบุนั 

ผูจ้ดักำรทัว่ไป แผนก
บรหิำรจดักำรทัว่ไป 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 

นำยบรรจง โฮกเสง็ 
ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยปฏบิตักิำร 

49 ปรญิญำตร ี 
คณะสงัคมศำสตร ์
เอกสงัคมวทิยำ 
มหำมกุฎรำช
วทิยำลยั วทิยำ
เขต มหำวชริำลง
กรณรำชวทิยำลยั 

84 หุน้  2558-
ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 

2555-2557 
 
 

รองผูจ้ดักำรทัว่ไป  
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรส่วนปฏบิตักิำร
สนิเชื่อ 3 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ธนำคำรพำณิชย ์
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นำงสำวสุนทร ีหวงัด ำรงเวศ 
ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยปฏบิตักิำร 

46 บรหิำรธรุกจิ
บณัฑติ 
มหำวทิยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  
เศรษฐศำสตร์
มหำบณัฑติ 
มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

6,606 หุน้  2558-
ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 

2539-2558 
 

รองผูจ้ดักำรทัว่ไป  
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรส ำนกักรรมกำร
ผูจ้ดักำร   

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
 
บจก. เอส แคปปิตอล 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำท ำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดท ำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำท ำง
กำรเงิน  และสินเชื่ อกำรรับโอนสิทธิ
เรยีกรอ้ง 
 

นำงสำวอรทยั แสวงเจรญิ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัช ี

42 ปรญิญำตร ี 
สำขำกำรบัญชี  
ส ถ ำ บั น
เทคโนโลยีรำช
มงคล วิทยำเขต 
บ พิ ต ร พิ มุ ข 
มหำเมฆ 

5,464 หุน้  2560 -
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
   2559 -        
   2560 
 
   2556 -   
   2558 
 
   2551 -    
   2556 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงนิ 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัช ี      
 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิ   
  
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงนิ               

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั เกยีรตธิำนี คนัทร ี
คลบั จ ำกดั       
 
บรษิทั บยีอนด ์กรนี จ ำกดั 
 
 
บรษิทั ส ำนกัพมิพไ์ทย
วฒันำพำนิช จ ำกดั                         

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสญัญำเช่ำท ำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสนิเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงนิเสริมอื่น ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดท ำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สินเชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
สนำมกอลฟ์และสปอรต์คลบั 
 
 
ผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยรถกอลฟ์ 
 
 
จ ำหน่ำยสื่อกำรเรยีนกำรสอน 
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1.   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทัย่อย  

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั* 

(31/12/2562) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงชลธชิำ ศภุลกัษณ์เมธำ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงนิ 
 

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

1 หุน้ - 2557-
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2561-
ปัจจบุนั 
 
2543-2557 
 
 
 
2554-2557 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงนิ 
 
 
 
 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
ISO Consultant & Trainer 
 
 
 
ผูท้ ำบญัชอีสิระ 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บจ. ลทิ เซอรว์สิ แมเนจ
เมน้ท ์
 
บจ. ควอลติีซ้สิเทม็ดเีวล
ลอ้ปเมน้ท ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล (ประเทศไทย) 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บรกิำรวเิครำะหส์นิเชื่อธรุกจิ 
 
 
บรกิำรใหค้ ำปรกึษำ และฝึกอบรมกำรวำง
ระบบคุณภำพมำตรฐำน  ISO, GMP, 
HACCP & SQF2000 

นำงสำวปิยนนัท ์มงคล 
ผูจ้ดักำรแผนกเครดติ 

48 ปรญิญำโท 
สำขำเศรษฐศำสตร์
อตุสำหกรรม 
คณะพฒันำกำรเศรษฐกจิ 
สถำบนับณัฑติ 
พฒันบรหิำรศำสตร ์
(NIDA) 
 

1 หุน้ - 2562 -
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2561-
ปัจจบุนั 
 

เลขำนุกำรบรษิทั และ 
ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยพฒันำ
ควำมยัง่ยนื 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 

บมจ. ลซี อทิ 
 
 
 
 
 
 
บจ. ลทิ เซอรว์สิ แมเนจ
เมน้ท ์
 

ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่น ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
 
บรกิำรวเิครำะหส์นิเชื่อธรุกจิ 
 
 



บรษิทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 137 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั* 

(31/12/2562) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

2549-2561 
 
 

ผูจ้ดักำรทัว่ไป แผนก
เครดติและนติกิรรมสญัญำ 

บมจ. ลซี อทิ ให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ สญัญำเช่ำซื้อ และสินเชื่อกำรรบั
โอนสิทธิเรียกร้อง รวมทัง้มีบริกำรทำง
กำรเงินเสริมอื่น ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค ้ ำประกันซอง  สิน เชื่ อ
โครงกำร และบรกิำรจดัหำสนิคำ้ 
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รายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562   
   
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน  ได้แก่  ด้านการบญัชี   ด้านการเงนิ  ด้านเศรษฐศาสตร์  และด้านกฎหมาย  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปัจจบุนั  ประกอบดว้ย 
1. นายประกอบ  วศิษิฐก์จิการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางดวงพร  สจุรติานุวตั   ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ 

3. พลต ารวจเอกเจตน์  มงคลหตัถ ี  กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสทุศัน์  ขนัเจรญิสขุ   กรรมการตรวจสอบ 

5. รศ.ดร.สดุา  สวุรรณาภริมย ์  กรรมการตรวจสอบ 

โดยม ีนางสาววชิุดา แก้วไทรเทยีน  ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่ ากบัดูแลรายงานและงบการเงนิใหม้คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้ จดัใหม้รีะบบการควบคมุ
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้เสนอใหบ้รษิทัฯ  แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัช ี และปฏบิตังิานอื่นตามขอบเขตความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  โดยสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
     ในรอบปี  2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมร่วมกนัจ านวน 5  ครัง้ โดยหารอืรว่มกบัฝ่ายบรหิาร  
ผูบ้รหิารระดบัสงู   และผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพื่อพจิารณาและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในเรื่องรายงานและงบการเงนิ  
ระบบการควบคมุภายใน  รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  การบรหิารความเสีย่ง  การเปิดเผย
ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ  โดยมขีอ้สรปุทีเ่ป็นสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปีพรอ้มทัง้แสดงความเหน็และขอ้สงัเกต เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่รายงาน 

ทางการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานถูกต้องตามที่ควรโดยจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป
และมกีารเปิดเผยขอ้มลูของรายงานทางการเงนิทีเ่พยีงพอ 

2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน โดยเชิญผู้

ตรวจสอบภายในอสิระและฝ่ายจดัการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเขา้ชี้แจงเพื่อใหต้ระหนักถงึความส าคญัของระบบการควบคุม

ภายใน 

3. สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตาม
หลกัเกณฑต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึเหน็วา่การท ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อทางบรษิทัฯ 

4. พจิารณาเสนอแต่งตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชตี่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ

อนุมตั ิ

5. พจิารณาการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบั ประเมนิ ควบคุมและ

ตรวจสอบไดอ้ยา่งมรีะบบ 

6. พจิารณาสอบทานการปฏิบตังิานตามระบบงานที่ก าหนดไว ้ ซึ่งบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์  ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 

 (นายประกอบ  วิศิษฐกิ์จการ) 
                                                                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



บริษทั ลีซ อิท จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       แบบ 56-1  ประจ ำปี 2562 แบบ 69-1 
 

เอกสารแนบ 4 หน้า 140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 4  
รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์น 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


