รายงานประจำป 2560

Creating
opportunities

all
for

รวมสรางโอกาส
การเติบโตใหกับทุกคน

M

เปนแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) ที่สามารถ
สรางโอกาสใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
พันธกิจ ในการประกอบธุรกิจ จนนำไปสูการยกระดับความสัมพันธ
ission ระหวางกันในระดับคูคา (True Financial Partner)
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รวมสรางโอกาส
การเติบโตใหกับทุกคน

วิสัยทัศน
ision

G

บริษัทแหงเดียว mai
ที่มีกำไรเติบโตตอเนื่องถึง

ไตรมาสซอน

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

eneral Information

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) Lease IT Public Company Limited

ดวยความเขาใจผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีขอจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน
ลีซ อิท จึงมุงมั่นในการทำธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคให ลูกคา คูคา พบอิสรภาพทางการเงิน
ไมถูกยึดติดกับรูปแบบสินเชื่อแบบเดิมๆ ที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางการแขงขันทางธุรกิจ
ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแบบครบวงจร (Total Financial Solution) ไมวาจะเปน
สินเชือ่ เพือ่ การจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง (Bid Bond) สินเชือ่ เพือ่ เปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C)
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) การใหสนิ เชือ่ สัญญาเชาทางการเงิน
หรือลิสซิง่ (Leasing) การใหสนิ เชือ่ สัญญาเชาซือ้ (Hire Purchase) สินเชือ่ การรับโอนสิทธิเรียกรอง
หรือแฟคตอริง่ (Factoring) และโครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา (Supplier Finance)

CG

SCORE : Very Good

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

B
L

id Bond

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล
ลีซ อิท พรอมใหบริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา สำหรับลูกคา
ที่ตองการเขารวมประมูลงานในหนวยงานราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใหสินเชื่อตามมูลคา
หลักประกันซอง เพื่อรวมสรางความเปนไปได
ใหกับโครงการเปาหมายของคุณ

easing & Hire Purchase
สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ

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

S

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

ฉีกกรอบสินเชื่อ SMEs
อนุมัติเร็ว วงเงินสูง
ไมใชหลักทรัพยค้ำประกัน
ลีซ อิท มีผลิตภัณฑ
ทางการเงินครบวงจร
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เพื่อสนับสนุน ผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ใหเขาถึงแหลงเงินทุน
และมีสภาพคลองทางการเงิน
ในทุกขั้นตอนการทำงาน
ตั้งแตเริ่มตนจนจบโครงการ

upplier Finance

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา

L

etter of Credit (L/C)

สินเชื่อเพื่อเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C)

เปนการสรางเสริมความแข็งแกรงใหกับคูคา (Supplier)
ของบริษัทที่เขารวมโครงการ ใหมีสภาพคลอง
ทางการเงินเพิ่มขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียน
อยางเพียงพอในการตอยอดธุรกิจ
คูคาของบริษัทที่เขารวมโครงการ
จะไดรับชำระเงินคาสินคาทันที
โดยภายหลังจากการสงสินคา
และวางบิล โดยไมตองรอให
ครบรอบเครดิตเทอม

F

T

rade & Project
Backup Finance

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

actoring

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา

บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรอง
หรือบริการรับซื้อลูกหนี้การคา โดยรับซื้อสูงสุดถึง
95% ของมูลคาเอกสาร เปนสินเชื่อระยะสั้น
ที่จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหธุรกิจของคุณ
โดยใชเอกสารประกอบการรับซื้อลูกหนี้การคา
เชน ใบแจงหนี้ ใบวางบิล ใบรับวางบิล
ใบสั่งซื้อหรือสัญญา และ เอกสารใบตรวจรับงาน เปนตน

คณะกรรมการ
นางดวงพร สุจริตานุวัต

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ

นายสุทัศน ขันเจริญสุข

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

นางสาวสิตาพัขร นิโรจนธนรัฐ
กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสนับสนุน

สรางโอกาสการเติบโตใหกับผูถือหุน

ลีซ อิท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อมั่นวา ธรรมาภิบาลที่ดีจะเปนสวนสำคัญ
ที่จะชวยทำใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ
และสรางความเชือ่ มัน่ ตอผูถ อื หุน ผูม สี ว นไดเสีย และผูท เ่ี กีย่ วของทุกฝาย
ถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได อันจะนำไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน
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รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับ

ผูประกอบการ SMEs

ลีซ อิท รวมผลักดันและสนับสนุนใหลูกคา SMEs รวมเติบโต
ไปดวยกัน ดวยการใหบริการผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย
ตอบสนองความตองการของลูกคา ทำให ลีซ อิท ชวยสานฝน
ทุกความเปนไปไดของผูประกอบการ SMEs ภายใตสโลแกน
True Financial Partner เปนมากกวาการใหสินเชื่อ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจัดการ & CEO

นางสาวสิตาพัขร นิโรจนธนรัฐ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายสนับสนุน

นางรุงนภา โอกาศ

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ

คณะผูบริหาร

นายพิชชากร สงศรี

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายขาย
และการตลาด

นางชลธิชา ศุภลักษณเมธา

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

นางสาวปยนันท มงคล

รองผูจัดการทั่วไปแผนกเครดิต
และนิ ต ิ ก รรมสั ญ ญา

นางประภาพรรณ รักธรรม

รองผูจ ดั การทัว่ ไปแผนกบริหารจัดการทัว่ ไป

สาร ถึง
ผูถือหุน
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจใหสินเชื่อครบวงจรสำหรับผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยลูกคาหลักของบริษัทจะเปนลูกคาที่ทำงานใหกับภาครัฐ
และบริ ษ ั ท เอกชนขนาดใหญ ซึ ่ ง เป น การช ว ยลดความเสี ่ ย งของบริ ษ ั ท ลงได ใ นระดั บ หนึ ่ ง
และดวยความมุงมั่นที่จะรวมสรางโอกาสการเติบโตใหผูประกอบการ SMEs บริษัทจึงเปน
สวนหนึง่ ในการรวมผลักดัน และสนับสนุนใหลกู คา SMEs เขาถึงแหลงเงินทุน มีเงินทุนหมุนเวียน
และสามารถขยายธุรกิจใหเติบโตอยางยัง่ ยืนตอไป
ในป 2560 ทีผ่ า นมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงทรงตัวและนับเปนอีกปหนึง่
ที่บริษัทตองเผชิญกับความทาทาย แตดวยความตั้งใจและความสามารถของฝายบริหาร
และพนักงาน ทำใหผลประกอบการของบริษัทในป 2560 สามารถขยายธุรกิจสินเชื่อไดดีกวา
เปาหมาย โดยมียอดการเติบโตกวา 45% และบริษัทสามารถทำกำไรได 145 ลานบาท สูงกวา
เปาหมายทีต่ ง้ั ไวเชนกัน ทัง้ นี้ ดวยการบริหารทีใ่ ชความระมัดระวังในการคัดเลือกลูกคา เพือ่ ใหได
ลูกคาที่มีคุณภาพ และสามารถสรางรายไดที่ดีใหกับบริษัท
บริษทั ไดใหความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการดวยความโปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
ซึง่ เปนหลักปฏิบตั ขิ องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และในป 2560 บริษัทยังไดรับรางวัล Best Investor Relations Awards ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จากงาน SET AWARDS 2017 นอกจากนี้ บริษทั ไดเขารวมประกาศ
เจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนในการตอตานทุจริต ในสวนความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางรอยยิ้มและความสุขใหกับนองๆ
และรวมสนันสนุนงานแขงขันวาดภาพโครงการ “การดนีเ้ พือ่ นองครัง้ ที่ 15 ในหัวขอ สูฝ น ...อันยิง่ ใหญ”
จัดโดยมูลนิธสิ รางเสริมไทย เพือ่ เปดโอกาสใหเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสไดแสดงความสามารถ
การวาดภาพระบายสี
ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ขอขอบคุณทานผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา
คูค า ทีม่ อี ปุ การคุณ พันธมิตรทางธุรกิจทัง้ ภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน และพนักงานทุกคน
ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทใหประสบความสำเร็จดวยดีเสมอมา

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ

นายสมพล
ยสมพล เอกธีรจิตตต
กรรมการผูจัดการ
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รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับ พนักงาน

ลีซ อิท ใหความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากร
ซึ่งเปนฟนเฟองหลักที่สำคัญ ทีจ่ ะรวมขับเคลือ่ นบริษทั
ใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว เพราะบริษัทตระหนักเสมอวา
บุคลากรเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และเปนรากฐาน
ของความสำเร็จทีจ่ ะขับเคลือ่ นองคกรสูค วามยัง่ ยืน
บริษทั ฯ จึงมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเสนทางการทำงาน
รวมทั้งมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทำงาน
ใหแกพนักงานทุกคน ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิต
ของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน

ขอมูลกราฟ
รายไดรวมและกำไรสุทธิ
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287.19

36.90%

145.49

100.66

70.45
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โครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑ
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สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ
(Project Backup Finance)
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สงสัยจะสูญ
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รางวัล Best Investor Relations Awards ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จากงาน SET AWARDS 2017
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รางวัลและ
ความสำเร็จของบริษัท

การที่ลูกคา SMEs ของลีซ อิท จำนวน 2 แหง เขารับรางวัลในงาน
Thailand Top SME Awards 2017 ประเภทผลประกอบการ
ตามกลุมอุตสาหกรรม ตอกย้ำการเปน True Financial Partner
เปนมากกวาการใหสินเชื่อและพรอมใหคำปรึกษาทางการเงินใหแกลูกคา
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ทอฝน ปนสุข ในโครงการ “การดนี้เพื่อนองครั้งที่ 15”
ประจำป 2560
ลีซ อิท รวมเปนสวนหนึ่งในการสรางรอยยิ้มและความสุข
ใหกับนองๆ และรวมสนับสนุนงานแขงขันวาดภาพโครงการ
“การดนี้เพื่อนองครั้งที่ 15 ในหัวขอ สูฝน...อันยิ่งใหญ”
จัดโดยมูลนิธิสรางเสริมไทย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กพิการ
และเด็กดอยโอกาสไดแสดงความสามารถการวาดภาพระบายสี
เพื่อนำไปจัดทำเปนการดอวยพรในชวงเทศกาลปใหม
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา
บริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้
บริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท โดยมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 60 ล้านบาท
มีบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) (“เอสวีโอเอ”)
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เริม่ ต้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจสนับสนุนการค้าของ
กลุม่ เอสวีโอเอ ในฐานะบริษทั ด้านการเงินของเอสวีโอเอ
(Financial Arm) โดยการให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire
Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า
ให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุม่ เอสวีโอเอเป็นหลัก รวมถึงการให้บริการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องลูกหนี้การค้า (Factoring) ให้แก่ลูกค้าของกลุ่ม
เอสวีโอเอที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา
ที่รอหนี้ครบก�ำหนดช�ำระ
เนือ่ งจากการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
(“Information Technology” หรือ “IT”) ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ทางด้าน IT มีความหลากหลายมากขึ้นและมีตลาด
ในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ในขณะที่ธุรกิจ
เอสวีโอเอจ�ำกัดอยู่เพียงตลาดบางผลิตภัณฑ์ ท�ำให้
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บริษัทฯ หันไปให้การสนับสนุนสินเชื่อของสินค้านอก
กลุ ่ ม เอสวี โ อเอ รวมทั้ ง ขยายธุ ร กิ จ ในการสนั บ สนุ น
สินเชื่อนอกเหนือจากสินค้า IT เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากที่รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเติบโตและ
การแข่งขันทางธุรกิจโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพือ่ ต่อยอดการท�ำธุรกิจทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น จึงได้เพิ่มสินเชื่อ
หลากหลายประเภทมากขึ้น และได้ขยายการให้บริการ
สินเชื่อไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก IT ได้แก่
สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond)
สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)
รวมถึงบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ท�ำการ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

พัฒนาการที่ส�ำคัญ

เพิ่มทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 40 ล้านบาท จากทุนช�ำระแล้วเดิม 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
เริ่มประกอบธุรกิจบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) โดยท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
ธนาคารผู้ออกหนังสือค�้ำประกันกับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
เริ่มด�ำเนินธุรกิจให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ส�ำหรับลูกค้าของบริษัทฯ
ที่มีประวัติดี มีทักษะและขีดความสามารถในการท�ำงานโครงการนั้นๆ แต่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียน โดยเน้น
ลูกหนี้ที่เป็นโครงการของภาครัฐเป็นส�ำคัญ
ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เหลือ 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 10.00 บาท
เป็นหุ้นละ 5.00 บาท ส่งผลท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท และมีการช�ำระค่าหุ้นเต็มจ�ำนวนแล้ว
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 16,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรให้กับ ดร.ประสิทธิ์
กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 33,600,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเอสวีโอเอ (Pre-emptiveright)
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 46,200,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
(3) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 4,200,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ ตามข้อ (1) ให้เสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชน
ตามข้อ (2)
ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญและผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิของบริษทั
เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน
33.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท
ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชน กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ
เป็นครั้งแรกจ�ำนวน 50.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท โดยบริษัทฯ
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วจากจ�ำนวน 116 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 116 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจ�ำนวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รับหุ้นสามัญจ�ำนวน
200 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริม่ ท�ำการซือ้ ขายได้ตงั้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2557
ในการออกจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจ�ำนวน
4.5 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.1 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ แสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
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ปี 2550 - 2557
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ปี 2558
วันที่ 15 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้ออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ (Bill of exchange) อายุ
ไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน 600 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทวั่ ไป หรือกรณีวงจ�ำกัด ประเภท
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับการอนุมัติ
แบบแสดงข้อมูล และหนังสือชีช้ วนเพือ่ การเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้วเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2558 ซึง่ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้เป็นจ�ำนวนมาก
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ จ�ำนวน 200,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ย 5.30% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” ซึ่งได้ครบก�ำหนดและจ่ายช�ำระคืนแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษทั ฯ ได้เปิดตัวบริการสินเชือ่ เพือ่ เปิด L/C (Letter of Credit) โดยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2559
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of exchange)
อายุไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 900 ล้านบาท ในรูปแบบเสนอขายกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจ�ำกัด
ประเภทผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน 10 ฉบับ ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ิ
แบบแสดงข้อมูล และหนังสือชีช้ วนเพือ่ การเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
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ปี 2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท (LIT-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นในอัตราส่วน
5 หุ้น ต่อ 4 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิในราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึ่งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท (LIT-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 160,000,000 หน่วย
วันที่ 3 เมษายน 2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึง่ ได้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2560 และทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อรองรับส�ำหรับการจ่ายหุ้นปันผล
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่ (LIT-W1) ซึง่ ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในกรณีทมี่ หี นุ้ เหลือเนือ่ งจาก
ไม่มีการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ต่อไป
ในระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้เสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ�ำนวน
160,000,000 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 2.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ครบ
ทั้งหมด 160,000,000 ล้านหน่วย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1)
จ�ำนวน 160,000,000 ล้านหน่วย เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
วันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสดปันผล และหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) จ่ายหุน้ ปันผลในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล รวมเป็นจ�ำนวนหุน้ ปันผลทีจ่ า่ ยไปจ�ำนวนทัง้ สิน้ 19,999,532 หุน้
และได้ท�ำการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วรวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 219,999,532 บาท
(2) จ่ายเงินสดปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.0112 บาท
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 85,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ย 5.75% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (LIT-W1) เป็นดังนี้
(ครั้งที่) วดป
(1) 25/7/2560
(2) 25/10/2560

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
(หน่วย)
150,248
2,800

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
75,124
1,400

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วรวม
(หุ้น)
220,074,656
220,076,056

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ จ�ำนวน 300,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 300,000,000 บาท
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ย 6.00% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563”
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้า
ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ที่มีข้อจ�ำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดย
แบ่งบริการออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้
1. สินเชือ่ สัญญาเช่าทางการเงินหรือลีสซิง่ (Leasing) :
ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงิน
หรื อ สั ญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ ที่ มี อ ายุ สั ญ ญาตั้ ง แต่ 3 ปี
ขึ้นไปแก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีสัญญาเช่ากับ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ขนาดใหญ่
2. สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) : ให้บริการ
สินเชือ่ ในรูปแบบสัญญาเช่าซือ้ ทีม่ อี ายุไม่เกิน 3 ปี แก่
กลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการทีม่ สี ญ
ั ญาเช่ากับหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
3. สินเชือ่ การรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริง่
(Factoring) : ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ การรั บ โอนสิ ท ธิ
เรียกร้องแก่กลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการทีม่ ลี กู หนีก้ ารค้า
เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
เอกชนขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะรับซื้อ
ลูกหนี้การค้าประมาณร้อยละ 70-95 ของมูลค่าใน
เอกสาร
4. สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid

Bond) : ให้บริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค�้ำประกันซอง ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
ที่ ต ้ อ งการเข้ า ไปประมู ล งานในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการ
จั ด หาหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ซองแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Bidding) เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐ ในการน�ำ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประมูลงานเพือ่ การ
จัดซือ้ จัดจ้าง Electronics Government Procurement
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5. สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ (Project Backup
Financing) : ให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ ใช้ ใ น
การจัดหาและ/หรือจัดเตรียมสินค้า (Pre-Finance)
ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบงานให้หน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
6. บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) : จัดหาสินค้า
ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่ขาดเงินทุนในการ
จัดหาสินค้าเพื่อท�ำการส่งมอบงานต่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
7. บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) :
ให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ออกเอกสารเพือ่ ยืนยันการช�ำระ
เงินในการซื้อขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ช�ำระ
ให้แทน เพือ่ แสดงเป็นหลักประกันการช�ำระเงิน ผูข้ าย
สินค้าได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะ
ได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า
8. สินเชือ่ เติมทุนหมุนเวียนคูค่ า้ (Supplier Finance) :
ให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนแก่ Supplier ของ
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถน�ำบิลมาเบิก
เงินสดกับทางบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบ
เครดิตเทอม ท�ำให้ Supplier มีทนุ หมุนเวียน เพิม่ ก�ำลัง
การผลิต หรือส่งงานได้ตรงเวลามากขึ้น
โดยบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแบบครบวงจรซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการสามารถด�ำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มประมูล
งานจัดหาสินค้า หรือให้กเู้ งินเพือ่ ไปจัดหาสินค้า เพือ่ ให้
ลูกค้าสามารถส่งมอบงานให้กบั คูส่ ญ
ั ญาได้ โดยหลังจาก
ส่งมอบงานและผ่านการตรวจรับแล้ว ก็จะมีบริการสินเชือ่
ในรูปแบบของสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซือ้
หรือสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรองรับ

โครงสร้างรายได้

ปี 2558
ล้านบาท ร้ อ ยละ

ปี 2559
ล้ า นบาท ร้ อ ยละ

ปี 2560
ล้ า นบาท ร้ อ ยละ

รายได้ดอกเบี้ย
ตามสัญญาเช่าการเงิน

20.95

10.97

19.84

6.91

25.17

6.01

8.86

4.64

13.18

4.59

13.56

3.24

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

53.94

28.25

85.95

29.93

109.27

26.08

การให้กู้ยืมเงิน

35.95

18.83

55.33

19.27

117.58

28.06

รวมรายได้ดอกเบี้ย

119.69

62.69

174.30

60.70

265.57

63.39

ตามสัญญาเช่าการเงิน

0.30

0.16

0.39

0.14

0.19

0.05

ตามสัญญาเช่าซื้อ

0.15

0.08

0.12

0.04

0.12

0.03

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

21.03

11.02

43.74

15.23

44.53

10.63

การให้กู้ยืมเงิน

25.67

13.45

38.21

13.30

78.06

18.63

8.10

4.24

14.54

5.06

16.89

4.03

55.26

28.95

97.00

33.77

139.79

33.37

รายได้จากบริการจัดหาสินค้า
(Trade Finance)

3.19

1.67

3.07

1.07

0.83

0.20

ดอกเบี้ยรับธนาคาร

0.05

0.03

0.33

0.11

0.55

0.13

รายได้อื่น2)

12.72

6.66

12.49

4.35

12.22

2.92

รวมรายได้อื่น

15.96

8.36

15.89

5.53

13.60

3.25

190.91

100.00

287.19

100.00

418.96

100.00

ตามสัญญาเช่าซื้อ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประเภทของรายได้

รายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ1)

การค�้ำประกันซอง
รวมรายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการ
รายได้อื่น :

รวมรายได้

หมายเหตุ: 1) รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ตามสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าซือ้ หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเซ็นสัญญาและโอนสิทธิ
การซื้อสิทธิเรียกร้อง หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินและค่าธรรมเนียมบริการ
การให้กู้ยืมเงิน และการค�้ำประกันซอง หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
2) รายได้อื่น เช่น รายได้ดอกเบี้ยจ่ายช�ำระล่าช้า รายได้ค่าขายซากทรัพย์สิน เป็นต้น
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เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

บริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกทีไ่ ม่ใช่
สถาบันการเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
เช่น มีข้อจ�ำกัดในเรื่องหลักทรัพย์ค�้ำประกัน หรือระยะ
เวลาการประกอบธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี ซึง่ สถาบันการเงิน
ไม่สามารถพิจารณาให้การสนับสนุนได้ แต่ผู้บริหาร
และทีมงานมีประสบการณ์ ความช�ำนาญในธุรกิจนั้นๆ
เป็นอย่างดี และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต
ท�ำให้ธรุ กิจเหล่านีต้ อ้ งใช้การสนับสนุนเงินทุนนอกระบบ
อันเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว ดังนั้น เพื่อตอบสนอง
แนวทางดังกล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี วามหลากหลายสามารถตอบสนองให้ครบวงจรธุรกิจ
(Total Financial Solution) ส�ำหรับผูป้ ระกอบการดังกล่าว
โดยมีเป้าหมายดังนี้
(1) เป็ น ผู ้ ป ระกอบการหลั ก ที่ ไ ม่ ใช่ ส ถาบั น การเงิ น
ทีใ่ ห้การสนับสนุนด้านสินเชือ่ สัญญาเช่าทางการเงิน
และสินเชือ่ สัญญาเช่าซือ้ เพือ่ จัดหาอุปกรณ์การเรียน
การสอนด้านไอทีแก่ภาคการศึกษาของรัฐ
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(2) เป็นผู้ประกอบการหลัก ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบัน
การเงิน ที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อรับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เน้นการรับซื้อลูกหนี้การค้าภาครัฐ
(3) พัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์เสริมในหลายๆ รูปแบบ (Tailor
made) เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า หรื อ คู ่ ค ้ า ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก
มีทางเลือกในการใช้บริการเพือ่ เพิม่ อ�ำนาจการแข่งขัน
กับคู่แข่งในการสร้างรายได้และยอดขายที่สูงขึ้น
ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง
(Bid Bond) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำ� การพัฒนาการให้บริการไปสู่
การจัดหาหนังสือค�ำ้ ประกันซองแบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding) เพือ่ สามารถรองรับระบบการประมูลงาน
เพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภาครั ฐ
(Electronics Government Procurement) สินเชื่อ
เพือ่ สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)
บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance) สินเชื่อเติมทุน
หมุนเวียนคูค่ า้ เพือ่ ยกระดับ Supply Chain ของลูกค้า
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริการออกหนังสือ
Letter of Credit

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มี
ข้อจ�ำกัดในการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็น 8 ประเภทสินเชื่อ ดังนี้

1. ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงินหรือลีสซิ่ง (Leasing)
กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
ด�ำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจาก
ลูกหนี้ของลูกค้ามาที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือ
บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่า
ไปทีล่ กู หนีข้ องลูกค้าทีเ่ ป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนขนาดใหญ่ โดยด�ำเนินการโอนสิทธิแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด ซึง่ บริษทั ฯ จะมอบหมายให้ฝา่ ยขายและการตลาด
น�ำเอกสารโอนสิทธิไปให้ลูกหนี้ลงนามรับทราบ ถึงแม้
ลูกหนีข้ องลูกค้าจะเป็นผูช้ ำ� ระค่าเช่าให้แก่บริษทั ฯ โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ณ วันท�ำสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็ค
ลงวันที่ล่วงหน้าไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามงวดที่ต้องช�ำระ
หากลูกหนี้ของลูกค้าไม่ช�ำระค่าเช่าตามเวลาที่ก�ำหนด
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้ามอบไว้ให้ช�ำระค่าเช่าให้แก่
บริษทั ฯ แทน และภายหลังหากลูกหนีข้ องลูกค้าได้มกี าร
จ่ายช�ำระเงินเข้ามาบริษทั ฯ จะคืนเงินจากการรับโอนสิทธิ
ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทันที
กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง
รับช�ำระค่าเช่าจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่มีการโอนสิทธิ
เรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจากลูกหนี้ของลูกค้า
โดยลู ก ค้ า จะท� ำ การมอบเช็ ค ลงวั น ที่ ล ่ ว งหน้ า ไว้ ใ ห้
ณ วันท�ำสัญญา ซึ่งเช็คจะต้องลงวันที่ล่วงหน้าตาม
วันครบก�ำหนดช�ำระในสัญญา

2. ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
(Hire Purchase)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั ฯ ให้บริการสินเชือ่ สัญญาเช่าซือ้ แก่ผปู้ ระกอบการ
ทีต่ อ้ งการซือ้ ทรัพย์สนิ ประเภทคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ไอที เครือ่ งใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่างๆ ที่มีสัญญาเช่ากับหน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่
โดยบริษัทฯ จะซื้อทรัพย์สินจากลูกค้า แล้วน�ำมาให้
ลูกค้าเช่าต่อ (ในบางกรณีอาจท�ำการจัดหาทรัพย์สนิ จาก
ผู้จ�ำหน่าย (Supplier) ตามความต้องการของลูกค้า
แล้วน�ำมาให้ลูกค้าเช่าต่อ) โดยกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน
ให้เช่าซื้อจะเป็นของบริษัทฯ และเมื่อช�ำระเงินค่างวด
ครบก�ำหนดสัญญาเช่าซื้อแล้ว ลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อจะได้
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นๆ โดยบริษัทฯ จะให้สินเชื่อ
แก่ลูกค้าในอัตราร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่าสินค้า
และคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ สัญญาเช่าซื้อทีบ่ ริษทั ฯ
ให้บริการกับลูกค้าจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี รูปแบบในการท�ำ
สัญญาเช่าซือ้ จะเป็นในลักษณะเดียวกับการท�ำสัญญาเช่า
ทางการเงิน ดังนี้
กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
ให้ลกู ค้าโอนสิทธิเรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าจากลูกหนี้
ของลูกค้ามาที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการโอนสิทธิ
เรียกร้องในการรับช�ำระค่าเช่าโดยตรงไปที่ลูกหนี้ของ
ลูกค้าทีเ่ ป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ขนาดใหญ่และ ณ วันท�ำสัญญา ลูกค้าจะต้องมอบเช็ค
ลงวันทีล่ ว่ งหน้าไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามงวดที่ต้องช�ำระ
กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง
รั บ ช� ำ ระค่ า เช่ า จากลู ก ค้ า โดยตรง โดยไม่ มี ก ารโอน
สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งในการรั บ ช� ำ ระค่ า เช่ า จากลู ก หนี้ ข อง
ลูกค้า โดยลูกค้าจะท�ำการมอบเช็คลงวันทีล่ ว่ งหน้าไว้ให้
ณ วันท�ำสัญญา
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ท�ำเอกสารสัญญาเช่าให้ลูกค้าลงนาม
และบริษัทฯ ให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าโดยปกติ
ในอัตราร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่าสินค้า
กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้าท�ำไว้
ณ วันท�ำสัญญาเช้าบัญชีบริษัทฯ

2
1

กรณีโอนสิทธิ
ลูกหนี้ช�ำระค่าเช่าแก่บริษัทฯ

แจ้งการขอท�ำสัญญา

แจ้งการโอน
สิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้
(กรณีมีการโอนสิทธิ)

3

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
ลูกหนี้จะช�ำระค่าเช่าแก่ลูกค้าโดยตรง

ลูกค้า

ลูกหนี้
ของลูกค้า

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
ลั ก ษณะ

สัญ ญาเช่า ทางการเงิ น

สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ

วัตถุประสงค์ในการเช่า

ใช้ทรัพย์สินระยะยาวตลอด
หรือเกือบหมดอายุการใช้งาน

เพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

เป็นของผูใ้ ห้เช่าจนสิน้ สุดสัญญา
เมือ่ สิน้ สุดสัญญาผู้เช่าใช้สิทธิ
ในการซื้อทรัพย์สิน

เป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกระทั่งผู้เช่าซื้อได้
ช�ำระค่างวดและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขครบถ้วน
กรรมสิทธิจ์ งึ ตกเป็นของผูเ้ ช่าซือ้

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป

ไม่เกิน 3 ปี

3. ธุรกิจการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง (Factoring)
บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง โดยเป็นการให้บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจส�ำหรับผูป้ ระกอบการ โดยบริษทั ฯ จะรับซือ้ ลูกหนีก้ ารค้า โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน แต่จะโอนสิทธิ
เรียกร้องในหนีก้ ารค้าของลูกค้าให้กบั บริษทั ฯ เป็นหลักประกัน โดยเป็นการรับโอนสิทธิแบบไล่เบีย้ (With Recourse)
คือบริษทั ฯ มีสทิ ธิไล่เบีย้ จากลูกค้าได้ กรณีทเี่ กิดหนีส้ ญ
ู หรือลูกหนีไ้ ม่ชำ� ระเงินตามก�ำหนดเวลา โดยบริษทั ฯ จะเน้นให้
บริการกับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีต่ อ้ งการเงินสดไปใช้หมุนเวียนในกิจการและเป็นธุรกิจทีม่ ี
การซือ้ ขายสินค้าและบริการทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อนในตัวเนือ้ หาของหนีก้ ารค้า เช่น เป็นการซือ้ มาขายไปในสินค้าทัว่ ๆ ไป
หรือเป็นการให้บริการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์สำ� นักงานทัว่ ๆ ไป โดยบริษทั ฯ จะหลีกเลีย่ งการรับซือ้ หนีก้ ารค้า
ทีม่ เี งือ่ นไขการส่งมอบ หรือสินค้าและบริการทีม่ คี วามซับซ้อนทีอ่ าจจะเกิดข้อโต้เถียงในความสมบูรณ์ของหนีก้ ารค้า
เช่น หนี้การค้าที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานไอที หรือหนี้การค้าในภาคการก่อสร้าง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเน้น
การรับซือ้ ลูกหนีก้ ารค้าทีเ่ ป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก รวมถึงลูกหนีก้ ารค้าทีเ่ ป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่
ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้าที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน โดยบริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้การค้าประมาณ
ร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่าในเอกสาร และเมื่อครบก�ำหนดช�ำระเงิน บริษัทฯ จะด�ำเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
โดยตรง และเมื่อหักดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างให้กับลูกค้า
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ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย สัดส่วนการรับซื้อหนี้ จะขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ฐานะการเงินของลูกค้า รวมถึงคุณภาพ
ของลูกหนี้การค้า 		

3
1

4
ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน
และน�ำบัญชีลูกหนี้
แต่ละรายมาเสนอ

บริษัทฯ แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงินมาที่ลูกหนี้

ลูกหนี้ช�ำระเงินแก่บริษัทฯ
โดยส่วนต่าง หลังจากหัก
ค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
จะคืนให้แก่ลูกค้าทั้งหมด

2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้
ประมาณร้อยละ 70-95
ของมูลค่าในสัญญา

ลูกหนี้
ของลูกค้า

ลูกค้า

4. การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond)
บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) ในปี 2553 โดยเป็น
การให้สินเชื่อเพื่อการสนับสนุนการออกหนังสือค�้ำประกันธนาคารหรือหลักประกันซองให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นการให้สินเชื่อตามมูลค่า
หลักประกันซอง ลูกค้าจะต้องน�ำหนังสือค�้ำประกันธนาคารหรือหลักประกันซองคืนให้แก่บริษัทฯ ตามวันเวลา
ที่ก�ำหนด โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนการให้บริการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โดยบริษัทฯ ใช้วงเงินที่มีกับ
ธนาคารในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง

ลูกค้าช�ำระค่าธรรมเนียม และ
บริษัทฯ ส่งมอบหลักประกันซอง

4
1

ลูกค้า

3
ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน

ท�ำเรื่องขอเพิ่ม
Approve list

ธนาคารเพิ่ม Approve list
อนุมัติการออกหลักประกันซอง

2
ธนาคาร
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5. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)
บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินทุน
ในการจัดหาสินค้าเพื่อท�ำการส่งมอบให้กับหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ขนาดใหญ่ โดยลูกค้าจะต้องมีสัญญาในการส่งมอบ
สินค้าและบริการระหว่างลูกค้าและลูกหนี้การค้าให้
บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเนื่องจากการให้
บริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า
สามารถจัดหาสินค้ามาส่งมอบได้ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง
จึ ง ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า เกื อ บทั้ ง หมดในส่ ว นของสิ น เชื่ อ เพื่ อ
สนับสนุนโครงการจะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อธุรกิจกับ
บริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ และมีประวัติการช�ำระเงินที่ดี
ลูกค้าส่งเอกสาร และเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ให้เงินกู้กับทางลูกค้า
ลูกค้าน�ำใบตรวจรับมอบงาน
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ
การรับโอนสิทธิเรียกร้อง
เพื่อช�ำระหนี้

5

ลูกค้า

เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง จะต้ อ งโอนสิ ท ธิ
เรียกร้องในการช�ำระเงินของลูกหนีใ้ ห้กบั บริษทั ฯ เมือ่ ลูกค้า
ได้ท�ำการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรับ
มอบงานแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะมาขอสินเชือ่ การรับโอน
สิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพื่อน�ำเงินที่ได้จากสินเชื่อ
ดังกล่าวมาช�ำระคืนเงินกู้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทลี่ กู หนี้
ของลูกค้าตรวจรับมอบงานล่าช้าท�ำให้ลกู ค้าไม่สามารถ
น�ำใบตรวจรับมอบงานมาเปลีย่ นเป็นสินเชือ่ การรับโอน
สิทธิเรียกร้องเพื่อน�ำเงินมาช�ำระคืนบริษัทฯ ได้ภายใน
เวลาที่ก�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่
บริษัทฯ

3
1

ลูกค้าขออนุมัติวงเงิน
แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงินมาที่ลูกหนี้

4

ลูกค้าส่งมอบงาน และรับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้

2

ลูกหนี้
ของลูกค้า

6. ธุรกิจให้บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
บริษทั ฯ ให้บริการจัดหาสินค้าเพือ่ ขายให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ที่ขาดเงินทุนในการจัดหาสินค้าเพื่อท�ำการส่งมอบต่อ
ให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ ว ยงานเอกชนขนาดใหญ่ โดยบริ ษั ท ฯ จะเข้ า ไป
ด�ำเนินการจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
จากผู้จ�ำหน่ายสินค้า (Supplier) และน�ำไปขายต่อให้แก่
ลูกค้าด้วยการคิดส่วนต่างจากราคาต้นทุนกับราคาขาย
เมื่อจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อย
แล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ Supplier ส่งมอบสินค้า
ดังกล่าวไปยังลูกหนีโ้ ดยตรงตามวันและเวลาทีก่ ำ� หนดไว้
ซึง่ บริษทั ฯ จะเป็นผูไ้ ปตรวจเช็คสินค้าพร้อมกับลูกค้าและ
ลูกหนี้ ณ สถานที่ที่จัดส่ง เนื่องจากการให้บริการจัดหา
สินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้ามาส่งมอบได้
ถือว่ามีความเสีย่ งสูง จึงท�ำให้ลกู ค้าเกือบทัง้ หมดจะเป็น
ลูกค้าที่มีการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
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และมีประวัตกิ ารช�ำระเงินทีด่ ี เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว
รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการช�ำระเงินของ
ลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ หรือท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจให้
บริษทั ฯ เป็นผูร้ บั เงินจากลูกหนีโ้ ดยตรง ซึง่ โดยส่วนใหญ่
หลังจากบริษทั ฯ จัดหาสินค้าให้แก่ลกู ค้าแล้ว และลูกค้า
ได้ท�ำการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรับ
มอบงานแล้ว ลูกค้าจะมาขอสินเชื่อการรับโอนสิทธิ
เรียกร้อง สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน หรือ
สัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ เพื่อน�ำเงินที่ได้จากสินเชื่อ
ดังกล่าวมาช�ำระคืนค่าสินค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
ลูกหนี้ของลูกค้าตรวจรับมอบงานล่าช้าท�ำให้ลูกค้า
ไม่ ส ามารถน� ำ ใบตรวจรั บ มอบงานมาเปลี่ ย นเป็ น
สินเชื่ออื่นๆ เพื่อน�ำเงินมาช�ำระคืนบริษัทฯ ได้ภายใน
เวลาที่ก�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบี้ยและค่าปรับให้แก่
บริษัทฯ

ลูกค้าน�ำใบตรวจรับมอบงาน
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ
การรับโอนสิทธิเรียกร้องสัญญาเช่า
ทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อ
เพื่อช�ำระค่าสินค้า

6
3
1

จัดหาสินค้าตาม
ความต้องการของลูกค้า

2

แจ้งการโอนสิทธิ
การรับเงิน
มาที่ลูกหนี้

ลูกค้า

ลูกค้ารับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้

ผู้จ�ำหน่าย
สินค้า

4

5
ลูกหนี้
ของลูกค้า

ส่งมอบสินค้าให้ลูกหนี้โดยตรง
ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
โดยบริษัทฯ ลูกค้าและ
ลูกหนี้ของลูกค้าจะท�ำการ
ตรวจรับสินค้าพร้อมกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลูกค้าขอ
อนุมัติวงเงิน

7. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C
ให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ออกเอกสารเพือ่ ยืนยันการช�ำระเงินในการซือ้ ขายทีผ่ ซู้ อื้ ขอให้ธนาคารเป็นผูช้ ำ� ระให้แทน เพือ่ แสดง
เป็นหลักประกันการช�ำระเงิน ผู้ขายสินค้าได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่า
สินค้า

ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit)
5

ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ

ลูกค้า
(ผู้ซื้อ)

ผู้ขาย

1
2

ลูกค้าขอใช้บริการ L/C กับ

สัญญาซื้อขายสินค้า
ผู้ขายแสดงเอกสารยืนยัน
การส่งของให้ธนาคารตัวแทน
และธนาคารตัวแทนส่งให้
ธนาคารของผู้ซื้อ

7

ธนาคาร
ตัวแทนผู้ซื้อ

3

ตรวจสอบเอกสารและจ่ายค่าสินค้า

6

4
แจ้ง L/C
กับผู้ขาย

ธนาคาร
ตัวแทนผู้ขาย

เปิด L/C ให้กับลูกค้าไปยังธนาคารตัวแทนของผู้ขาย
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8. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า
ให้บริการสินเชื่อเพื่อยกระดับ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้สินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนแก่ Supplier
ของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ให้สามารถน�ำบิลมาเบิกเงินสดกับทางบริษทั ฯ ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอให้ครบเครดิตเทอม
ท�ำให้ Supplier มีทุนหมุนเวียน เพิ่มก�ำลังการผลิต หรือส่งงานได้ตรงเวลามากขึ้น และยังท�ำให้บริษัทสามารถขยาย
ระยะเวลาการช�ำระเงิน (Credit Term) แก่ Supplier อย่างไร้กังวล

SMEs
คู่ค้า Supplier

บริษัทที่ร่วมโครงการ

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่ง PO สั่งซื้อสินค้า
Supplier ส่งสินค้าให้กับบริษัท

SMEs

Supplier ส่งเอกสารวางบิล (invoice) ให้กับบริษัท

คู่ค้า Supplier

SMEs
คู่ค้า Supplier

เมื่อครบก�ำหนด
บริษัทที่ร่วมโครงการจะจ่าย
เงินค่าสินค้าให้แก่ LIT

บกิ
เง

6

ิน ก
บั L

IT

1
2
3

4
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LIT ให้ช�ำระเงิน
ค่าสินค้าล่วงหน้า
ให้ Supplier เต็มจ�ำนวน
โดยหักค่าธรรมเนียม

ปัจจัยความเสี่ยง

เนื่องจากลักษณะการให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นการให้
สินเชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ในกรณีทเี่ ป็นสินเชือ่ สัญญาเช่า
ทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
จะเกิดจากทั้งคุณภาพของลูกหนี้การค้า คุณภาพของ
ลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าและบริการทีล่ กู ค้าส่งมอบ
ให้กบั ลูกหนีก้ ารค้า ส�ำหรับสินเชือ่ การรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิดจากคุณภาพของลูกหนี้
เป็นส่วนส�ำคัญ ในขณะที่สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค�ำ้ ประกันซอง สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ และบริการ
จัดหาสินค้า ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะเกิดจากคุณภาพ
ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ โดยลักษณะการให้สินเชื่อของ
บริษทั ฯ จะไม่เน้นความส�ำคัญของหลักประกัน เนือ่ งจาก
ทางบริษัทฯ จะมีการท�ำธุรกรรมกับทางลูกหนี้การค้า
ในส่วนที่เป็นภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการ
จัดท�ำโอนสิทธิรับเงินเป็นส่วนใหญ่ จึงถือเป็นการช่วย
ลดความเสี่ยงลงในระดับเบื้องต้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ
ด้วยการตั้งเกณฑ์และก�ำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ
ทั้งลูกค้าและลูกหนี้การค้าอย่างรัดกุมก่อนการอนุมัติ
สินเชือ่ ในแต่ละประเภท ด้วยมาตรการดังกล่าว บริษทั ฯ
จึงเชื่อมั่นในคุณภาพของลูกค้า ลูกหนี้การค้า รวมทั้ง
คุณภาพของสินค้าและบริการที่จะส่งมอบให้กับลูกหนี้
การค้า โดยที่ผ่านมาในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
บริษัทฯ มีค่าเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน 29.99 ล้านบาท 51.83
ล้านบาท และ 110.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 2.68 ร้อยละ 2.81 และร้อยละ 5.17 ตามล�ำดับ
ของยอดลูกหนีค้ งค้างของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2558 ปี 2559
และ ปี 2560 ตามล�ำดับ

2. ความเสี่ยงด้านความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบีย้ เงินกูเ้ ป็นต้นทุนหลักของบริษทั ฯ ซึง่ แปรผันตาม
ภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีผลต่อการก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากต้นทุน
ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้น ดังนั้น

ในส่วนทีเ่ ป็นสินเชือ่ ระยะสัน้ ไม่วา่ จะเป็นสินเชือ่ การรับโอน
สิทธิเรียกร้อง สินเชือ่ เพือ่ การจัดหาหนังสือค�ำ้ ประกันซอง
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
บริษทั ฯ จะสามารถปรับอัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียม
ตามต้นทุนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับ
สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ
บริษทั ฯ คิดอัตราดอกเบีย้ กับลูกค้าเป็นอัตราดอกเบีย้ คงที่
อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินของ
บริษทั ฯ กับอัตราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับลูกค้า จะมีการบวกเพิม่
เพื่อให้เพียงพอกับความเสี่ยงด้านความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการในการหาแหล่ง
เงินทุนทีม่ รี ะยะเวลาสอดคล้องกับสินเชือ่ แต่ละประเภท
(Matching Source) เพือ่ ลดความเสีย่ งในด้านความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยอีกแนวทางหนึ่งด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีสถาบันการเงิน
ทีใ่ ห้การสนับสนุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวงเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,240 ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินส่วนใหญ่เป็น
วงเงินระยะสัน้ เป็นจ�ำนวน 690.00 ล้านบาท ประกอบด้วย
วงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ซึ่งอาจ
มีความเสี่ยงในการถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อนก�ำหนด
ระยะเวลาหรือกรณีสถาบันการเงินไม่ต่ออายุสัญญา
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารสภาพคล่อง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยพยายามจัดสรร
แหล่งใช้ไป (Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับ
แหล่งได้มาของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึง
การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เช่ น การขายลดตั๋ ว แลกเงิ น
(Bill of Exchange) ให้แก่ผลู้ งทุน และการออกหุน้ กูเ้ สนอ
ขายแก่นกั ลงทุน ซึง่ จะช่วยท�ำให้บริษทั ฯ สามารถบริหาร
สภาพคล่องได้ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการหา
แหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในอนาคต ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.85 เท่า และ 3.19 เท่า
ตามล�ำดับ ส�ำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ
มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.30 เท่า
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4. ความเสี่ยงด้านการตลาด
และการแข่งขัน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับผู้ให้บริการ
สินเชือ่ ทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้
ทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯ เป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าของผู้ให้บริการที่เป็น
สถาบันการเงินเนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
จะเป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีม่ ี
ข้อจ�ำกัดในเรือ่ งทุนจดทะเบียนและหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน
ท�ำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบั น การเงิ น และไม่ ไ ด้ รั บ สิ น เชื่ อ ที่ ต ้ อ งการอย่ า ง
ทันเวลา ในขณะเดียวกัน ความล่าช้าในกระบวนการ
พิจารณาของสถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงิน
ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ เ น้ น ลู ก หนี้ ที่ เ ป็ น ภาคราชการ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากระยะเวลาของงานหรือระยะเวลา
การช�ำระเงินก�ำหนดได้ไม่ชัดเจนเหมือนบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ ท�ำให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวหันมาใช้
บริการของผู้ให้สินเชื่อที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน
คูแ่ ข่งขันของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จงึ เป็นผูใ้ ห้บริการสินเชือ่
ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน โดยแต่ละผูป้ ระกอบการต่างเน้น
การให้ บ ริ ก ารสิน เชื่อ ในแต่ล ะประเภทที่แ ตกต่ า งกั น
ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีการให้บริการสินเชือ่ ทีค่ รบวงจรตัง้ แต่
การสนับสนุนสินเชือ่ ล่วงหน้า (Pre Finance) เช่น สินเชือ่
เพื่อการจัดหาหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) เพื่อ
ให้ลูกค้าสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่มประมูลงาน
รวมทั้งสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup
Financing) และบริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาสินค้าหลังจากประมูล
งานได้ ก่อนที่จะให้บริการสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
อื่นๆ (Post-Finance) ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงิน สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ หรือสินเชื่อการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องต่อไป และด้วยกลยุทธ์การตลาดที่
ส�ำคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ครบวงจร
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า
อัตราค่าบริการทีช่ ดั เจน ความยืดหยุน่ ในการให้สนิ เชือ่
รวมทั้งความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ บริษทั เอกชน
ขนาดใหญ่มกี ารลงทุนในการพัฒนางานด้านไอทีคอ่ นข้าง
มาก ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถแข่งกับผูป้ ระกอบการรายอืน่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความเสีย่ งในการพึง่ พิงบุคลากร
ในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ พนั ก งานถื อ เป็ น
บุคลากรที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ
การตลาดเพราะจะเป็นผูท้ เี่ ข้าถึงและติดต่อกับลูกค้า ซึง่
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บุคลากรเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ หากต้องเสียบุคลากรเหล่านีไ้ ป
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการในการลดความเสี่ ย งจากการ
สูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
กั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
การด�ำเนินงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับความส�ำเร็จ
ของบริ ษั ท ฯ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนในอั ต ราตลาด
เพื่อจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวท�ำงานกับบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จ�ำนวน 4,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายให้แก่
ประชาชน (ในราคาเดียวกัน) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
พนักงานเป็นเจ้าของบริษัทฯ ที่ร่วมสร้างมารวมทั้ง
จะช่วยเสริมสร้างก�ำลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงาน
ท�ำงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยั ง มี น โยบายในการพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ
ในการท�ำงานเป็นทีม ไม่ยดึ ติดกับตัวบุคคล ซึง่ จะช่วยลด
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรคนใดคนหนึง่ โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมาอัตราหมุนเวียนของ
บุคลากรในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก ซึ่ง
สะท้อนถึงความภักดีของบุคลากรทีม่ ตี อ่ องค์กร รวมถึง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร และในปี 2558
บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงาน
บริษทั จดทะเบียน (EMPLOYEE JOINT INVESTMENT
PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทน
จัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2558 - เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อธ�ำรงรักษาผู้บริหารและพนักงานให้ท�ำงานอยู่กับ
บริ ษัท ในระยะยาว ส่ งเสริ ม ความคิ ด และความรู ้ สึก
ของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจผ่านการสร้าง
แรงจูงใจ และเสริมสร้างวินัยในการออมให้กับพนักงาน

6. ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการ
บริหารงานของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด
(มหาชน) (“เอสวีโอเอ”) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21
ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนในครัง้ นี้ รวมทัง้
เอสวี โ อเอจะเสนอขายหุ ้ น ที่ ต นถื ออยู ่ ต ่ อประชาชน
จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้นดังกล่าวพร้อมกับ
การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนและในราคาเดียวกัน
สัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอเอจะลดลงเหลือร้อยละ 47
และในปี 2559 ได้ มี ก ารลดสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของ
เอสวีโอเอลงเหลือร้อยละ 39.9 และในปี 2560 บริษัท

อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มคี วามต้องการให้อสิ ระ
แก่บริษทั ฯ ในการด�ำเนินธุรกิจ เนือ่ งจากธุรกิจของบริษทั ฯ
เป็นธุรกิจการเงินอย่างชัดเจน ซึง่ แตกต่างจากธุรกิจของ
เอสวีโอเอ ถึงแม้วา่ เอสวีโอเอจะยังคงเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
แต่กต็ ระหนักดีวา่ ธุรกิจลักษณะนีต้ อ้ งการความเชีย่ วชาญ
ในการบริหารงาน โดยจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ส่ ว นใหญ่ เป็น ผู้มีประสบการณ์ใ นธุรกิจด้า นการเงิ น
ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 5 ท่าน จาก
จ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน ซึง่ มีประสบการณ์ธรุ กิจ
ด้านการเงินหรือมีความรู้เฉพาะด้านที่เอื้อประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้
ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ ตรวจสอบ พิจารณา
และกลั่นกรองมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพือ่ ให้เกิดความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยภายหลังจาก
การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนแล้วโครงสร้างการบริหารทัง้ ใน
ระดับกรรมการและผูบ้ ริหารจะยังคงเป็นเช่นเดิม ต่อมา
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี
มติเห็นชอบอนุมัติโครงการสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงาน
บริษัทจดทะเบียน EMPLOYEE JOINT INVESTMENT
PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสัญญา บริษัทหลักทรัพย์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทน
จัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2558 - เมษายน 2561 ในระหว่างที่โครงการ
ยั ง ไม่ หมดอายุ หากมีพนักงานที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่
สามารถเข้าร่วม ณ ขณะนี้ แต่จะมีคุณสมบัติครบก่อน
สิ้นอายุโครงการ ก็สามารถแสดงเจตจ�ำนงเข้าร่วมได้ใน
ทุกวันที่ 1 เมษายนของแต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่ง
โครงการนี้ มีรายละเอียดดังนี้ คือพนักงานหรือผูบ้ ริหาร
(ส่วนงาน Back Office) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ
5 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และพนักงานหรือผู้
บริหาร (ส่วนงาน Front Office) ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในอัตรา
ร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) และเงินจูงใจ
(Incentive) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หมายเหตุ :
ฐานเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่าครองชีพ
ค่าต�ำแหน่ง ค่าน�้ำมันและยานพาหนะ ตลอดจนรายได้
อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน) โดยบริษัทจะสบทบการจ่าย
ในอัตราเท่ากับเงินน�ำส่งของพนักงานตลอดโครงการ

7. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เนื่องจากเอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ
86.21 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ และภายหลังการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
ในครั้งนี้ รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอขายหุ้นที่ตนถืออยู่
ต่อประชาชน จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุ้น
ดังกล่าวพร้อมกับการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนและ
ในราคาเดียวกัน สัดส่วนการถือหุน้ ของเอสวีโอเอจะลด
ลงเหลือร้อยละ 47 ซึง่ สถาบันการเงินทีบ่ ริษทั ฯ กูย้ มื เงิน
จ�ำนวน 3 แห่ง ได้ก�ำหนดเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินว่า
เอสวีโอเอ จะต้องด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 47 ถึงแม้ว่าหุ้นที่เอสวีโอเอถือทั้งหมดจะอยู่
ในก� ำ หนดระยะเวลาห้ า มซื้ อ ขายหุ ้ น เป็ น ระยะเวลา
12 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท�ำการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของ
บริษทั ฯ เริม่ ท�ำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ครบก�ำหนด
ระยะเวลา 6 เดือน เอสวีโอเอจะสามารถทยอยขาย
หุ้นได้ในจ�ำนวนร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่
ถูกสั่งห้ามขาย และอีกร้อยละ 75 เมื่อครบ 12 เดือน
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 ทางสถาบันการเงินทั้ง
3 แห่ง ได้พิจารณาปรับลดเงื่อนไขการด�ำรงสัดส่วนการ
ถื อ หุ ้ น ของเอสวี โ อเอลงไปถึ ง ร้ อ ยละ 39.5 และใน
ปี 2560 สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่งได้พิจารณาปรับลด
เงื่อนไขการด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นของเอสวีโอเอลง
ไปที่ 35.0 แล้ว ขณะที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับ
ลดลงเหลือ 30.0 ตามนโยบายของเอสวีโอเอ บริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงการผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินของ
สถาบันการเงิน 3 แห่ง หากเอสวีโอเอจ�ำหน่ายหุ้นที่
ตนถืออยู่ จนมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 35.0

ปัจจัยความเสี่ยง

เอสวีโอเอได้มีนโยบายการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ
เอสวีโอเอลงเหลือร้อยละ 35.0 และ 30.0 ตามล�ำดับ
ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวยังคงสามารถควบคุมมติ
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ใ นเรื่ อ งที่ ก ฎหมายก� ำ หนดหรื อ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
สามารถใช้เสียงซึง่ เกินกว่าร้อยละ 25 ส�ำหรับการใช้สทิ ธิ
ในการคัดค้านในมติตา่ งๆ ได้สง่ ผลให้ผถู้ อื หุน้ รายอืน่ ไม่
อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

8. ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอัน
เกีย่ วเนือ่ งกับการเข้าท�ำธุรกรรมค�ำ้ ประกันการซือ้ สินค้า
เป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม ในสั ญ ญา
ค�้ำประกันการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีกับ
ลูกค้า บริษัทฯ ก�ำหนดให้ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเอง และหากลูกค้ามีความประสงค์จะ
ท�ำสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษทั ฯ ก็จะ
ด�ำเนินการเข้าท�ำสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กับธนาคารต่อในอัตราเดียวกับที่ลูกค้าต้องการ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีสัญญาซื้อ
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า
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9. ความเสีย่ งด้านระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการบริหารจัดการข้อมูลระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดจ้างบุคคลภายนอก
ด�ำเนินการพัฒนาซอฟท์แวร์ส�ำหรับระบบการจัดการ
สารสนเทศขึ้ น และให้ บ ริ ก ารดู แ ลระบบฐานข้ อ มู ล
ด้ ว ย โดยไม่ มี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของบริ ษั ท ที่ จ ะท� ำ หน้ า ที่
รับผิดชอบการดูแลโครงสร้างฐานข้อมูล และการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อ
การบริหาร อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของบริษัทฯ มีคุณภาพและเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ และ
ระบบการสื่ อ สารข้ อ มู ล ไปยั ง ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีการรับรองไว้ในรายงาน
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท รวมถึ ง บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล การ
ป้ อ งกั น การสู ญ หาย การเรี ย กคื น ข้ อ มู ล และมี ก าร
ควบคุมการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ การท�ำซ�ำ้ ดัดแปลงแก้ไข
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งของบริษัทและลูกค้า เพื่อ
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ให้บริษัทสามารถจัดการระบบสารสนเทศ และข้อมูล
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้ มี ค วามทั น สมั ย ต่ อ การเติ บ โตในยุ ค เทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบนั และเพือ่ ให้เป็นการเน้นย�ำ้ ในด้าน
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในด้านเทคโนโลยีของ
กลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังคง
ด�ำเนินการพัฒนาซอฟท์แวร์ส�ำหรับระบบการจัดการ
สารสนเทศให้สามารถบริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และสามารถรองรับ
การเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดหา
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเข้ามารับผิดชอบ
ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ และ
โครงสร้างฐานข้อมูล เพือ่ ดูแลรับผิดชอบสารสนเทศของ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อท�ำหน้าที่
จัดท�ำข้อมูลที่เชื่อถือได้ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน
: 300,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 220,076,056 บาท
หุ้นสามัญ
: 220,076,056 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
โดยบริษัทได้น�ำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มีนาคม 2557

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้
ล�ำดับ
1, 6

2
3
4
5
7
8
9
10
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
นายชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย
นายชูเกษ อุ่นจิตติ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นายภัทนะ จันทร์เจริญสุข
นางสาวภาวนา อัจฉราวรรณ
นางสุณี เอกธีรจิตต์
นายมานพ จันทร์เจริญสุข
รายย่อยอื่นๆ

จ�ำนวนหุ้น
72,982,365
4,970,000
4,890,000
4,420,237
3,020,341
2,872,900
2,064,700
2,030,300
2,003,200
120,745,489
219,999,532

ร้อยละ
36.49
2.49
2.45
2.21
1.51
1.44
1.03
1.02
1.00
50.36
100.00

หมายเหตุ : ล�ำดับที่ 5 และล�ำดับที่ 9 คุณสมพล เอกธีรจิตต์ และคู่สมรส มีหุ้นทั้งหมด 5,050,641 คิดเป็น 2.53%

นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่ก�ำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจ�ำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ บริหาร
กิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
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โครงสร้างการจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ตรวจสอบภายใน

นายสมพล เอกธีรจิตต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขายและการตลาด
นายพิชชากร ส่งศรี

ผู้จัดการ
แผนกการขายและการตลาด
นายทศพล จันทรสุวรรณ
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา โอกาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

รองผู้จัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป
นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

รองผู้จัดการทั่วไป
แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา
นางสาวปิยนันท์ มงคล

ผู้จัดการ
แผนกปฎิบัติการ 1
นายบรรจง โฮกเส็ง

ผู้จัดการ
แผนกปฎิบัติการ 2
นางสาวสุนทรี หวังด�ำรงเวศ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ดังนี้ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแล อีกด้วย เนือ่ งจากบริษทั ฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก
จึ ง ยั ง อาจไม่ เ หมาะสมในการมี ค ณะกรรมการย่ อ ย
หลายชุด) และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางดวงพร สุจริตานุวัต
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของ
บริษัทฯ มีดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ

ต� ำ แหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร, นายสมพล เอกธีรจิตต์ และนางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการสองในสามคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ*
นางดวงพร สุจริตานุวัต**
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

ต� ำ แหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

วั น ที่
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
16 พ.ค. 2556
16 พ.ค. 2556
16 พ.ค. 2556
16 พ.ค. 2556
14 ต.ค. 2559

จ� ำ นวนปี ที่
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
1 ปี

7 เดือน
7 เดือน
7 เดือน
7 เดือน
2 เดือน

หมายเหตุ : * นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้
ที่ 3/2558 วันที่ 6 มีนาคม 2558 เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการคลัง รวมทั้ง
มีประสบการณ์ด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) (รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ) โดยมีนางสาวพีรภา เปีย่ มอุดมสุข เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
** นางดวงพร สุจริตานุวัต ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มี
ความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดย
นางดวงพร สุจริตานุวตั เป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรวมทัง้ มีประสบการณ์ดา้ นการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีที จ�ำกัด และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.
3.
4.
5.

กรรมการสรรหา กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางดวงพร สุจริตานุวัต
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
แต่งตั้ง นางรุ่งนภา โอกาศ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดยนางรุ่งนภา จะผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) แล้ว
เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสมพล เอกธีรจิตต์
2. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
3. นางรุ่งนภา โอกาศ
4. นายพิชชากร ส่งศรี
5. นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
6. นางสาวปิยนันท์ มงคล
7. นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
8. นายบรรจง โฮกเส็ง
9. นางสาวสุนทรี หวังด�ำรงเวศ
10. นายทศพล จันทรสุวรรณ

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายสนับสนุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายขายและการตลาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปแผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปแผนกบริหารจัดการทั่วไป
ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ 1
ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ 2
ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)

(หน่วย : บาท)

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าพาหนะ
จ�ำนวนการประชุมรวม กรรมการ
ชุดย่อย
กรรมการ
ปี 2560
1. นางดวงพร สุจริตานุวัต
13/13
1,680,000.00 120,000.00 75,000.00
2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
13/13
480,000.00
65,000.00
3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
12/13
480,000.00 120,000.00 70,000.00
4. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
13/13
480,000.00 420,000.00 75,000.00
5. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
13/13
480,000.00 120,000.00 75,000.00
6. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
11/13
480,000.00 120,000.00 65,000.00
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์*
13/13
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ*
13/13
-

1,875,000.00
545,000.00
670,000.00
975,000.00
675,000.00
665,000.00
-

รวม

5,405,000.00

ชื่อ-นามสกุล

รวม

หมายเหตุ : * นายสมพล เอกธีรจิตต์ และนางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน
ในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจ�ำในฐานะกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของ
บริษัท ตามล�ำดับ
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอจ่าย
โบนัสกรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) เป็นจ�ำนวนเงิน 875,000 บาท จากผลการด�ำเนินงานปี 2560 ซึ่งจะ
เสนอขออนุมัติ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยเงินโบนัสกรรมการ
ดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�ำนวน 17.45 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี

จ� ำ นวนผู ้ บ ริ ห าร
(ราย)

จ� ำ นวนเงิ น ค่ า ตอบแทน
(บาท)

2560

10

17,445,726
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การก�ำกับดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำไปสู่การมี
ระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อ
เพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น
บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
และได้มีการก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ
ของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการ
ที่จะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการและเงินปันผลอย่าง
เท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือ
การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และสิทธิในการได้รับการปฏิบัติ
ที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ
ยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึง
นักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่าง
ครบถ้วน
2. ในกรณี ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3. บริษทั ฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานทีจ่ ดั การ
ประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุน
สถาบัน โดยบริษัทได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพือ่ ช่วยให้ขนั้ ตอน
การลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
5. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงาน
การประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 34 อาคารไอทีโปรเฟสชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วม
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 11 ท่าน
บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบให้ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
และเอกสารประกอบการประชุ ม ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น
เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และ
ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน
– 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด
บริษัทฯ ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา
ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้
จะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ และการลงข่าวสาร
ในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด ทั้งนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้า
ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะ
ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารชี้ แจงหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนเริม่ ประชุม โดยมี
ที่ปรึกษากฎหมายท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการประชุมและ
การออกเสียงลงคะแนนเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธาน
ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และตั้งค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และวาระ
การประชุมอย่างเต็มที่
บริษทั ฯ ได้ทำ� การแจ้งมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2560 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ ไม่เห็นด้วย”
และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าว
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไป
ภายหลังจากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เสร็จสิน้ พร้อมทัง้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ถือหุน้ รวมกันคิดเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 4.4 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท (ข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยได้ด�ำเนินการต่างๆ
ดังนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประธานในทีป่ ระชุมจะ
ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้แจ้ง
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียง
เท่ากับหนึ่งเสียง
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บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นสมควร
บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 23
พฤศจิ ก ายน - 31 ธั น วาคม 2560 โดยบริ ษั ท ได้
เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การด�ำเนินการดังกล่าว โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าว
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์
ของบริษทั ที่ www.leaseit.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มผี ถู้ อื หุน้
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่
อย่างใด

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยบริษทั ฯ ได้
จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์
ประกาศก�ำหนด ซึง่ ระบุถงึ เอกสาร/หลักฐานทัง้ ค�ำแนะน�ำ
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนด
ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื
หุน้ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leaseit.co.th
การด�ำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ตามล�ำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด
ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบ
การพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ จะไม่เพิม่ วาระการประชุม
ที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
โดยเฉพาะวาระที่มีความส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการรายงาน
การซื้ อ -ขายหุ ้ น /ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง รวมถึ ง กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร

พนักงานและลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล รวมถึงได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามนโยบายการป้องกันการน�ำ
ข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับภาระหน้าที่
ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของ
ตนเอง คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจน
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารได้มีการ
รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นรายไตรมาส
มาโดยตลอด

การก�ำกับดูแลกิจการ

บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบให้ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และได้
จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัทที่
www.leaseit.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม
ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th
บริษทั ฯ มีนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันทีเ่ ข้าข่ายจะต้องขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนท�ำรายการ บริษทั ฯ จะเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับชือ่ และความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
นโยบายการก�ำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายไม่อนุญาตให้มีรายการระหว่างกัน
ในลักษณะทีเ่ ป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น
การให้กู้ยืมเงิน การค�้ำประกันสินเชื่อ
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ
ซึ่งได้กระท�ำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’s length)
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
ก) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่าง
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ดังนี้
1. พนักงาน:
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่
เหมาะสมกับต�ำแหน่ง และเน้นบุคลากรมีประสบการณ์
ในการท� ำ งานตรงกั บ ลั ก ษณะงานของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอ
ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐาน
ของความส�ำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการท�ำงาน โดย
พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และความ
สามารถของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้าง
ความก้าวหน้าในการท�ำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดย
เท่าเทียมกัน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในเรื่องผล
ตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัท
ชั้นน�ำโดยทั่วไป ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิตของ
พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น อาทิเช่น
ความสามารถในการท�ำก�ำไรในแต่ละปี ในรูปแบบของ
เงินจูงใจ (Incentive) และเงินโบนัส (Bonus) และในระยะ
ยาวโดยการน�ำเอารูปแบบการวัดผลการปฏิบตั งิ านตาม
Balanced Scorecard โดยอาศัยการก�ำหนดตัวชีว้ ดั (KPI)
มาใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน�ำ
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดย
อาศัยการวัดหรือการประเมิน ที่จะช่วยให้องค์กรเกิด
ความสอดคล้องเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน และมุง่ เน้นในสิง่
ที่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กร โดยบริษัทฯ
ศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงาน ประเมินผลการ
ท�ำงานและความก้าวหน้าในการท�ำงานของพนักงาน
อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาองค์กรสูก่ ารเป็นองค์กร
ที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการ Employee
Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงานได้
ออมและสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวและมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษทั มาตัง้ แต่ปี 2558 และจะครบ
ก�ำหนดโครงการในเดือนมีนาคม 2561
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บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิการและความ
ปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
อาทิ วันเวลาท�ำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงาน
ทราบ และนอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการ
อืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด อาทิ การประกัน
สุขภาพ ซึง่ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก และ
ผู้ป่วยใน การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ และ
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี รวมถึงจัดให้มีมาตรการการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากากอนามัยและ
แอลกอฮอล์เจลส�ำหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคล
ภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือ
พนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร
การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี 2560
พบว่าสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ หรืออัตราการหยุดงานจาก
การเจ็บป่วยจากการท�ำงานเท่ากับ ศูนย์
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ดังนัน้ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร
ควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาว บริษัทฯ
ได้ดำ� เนินการในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครือ่ งมือใน
การพัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงานและ
แบ่งปันความรู้ (Coaching & Knowledge Sharing) และ
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้
บุคลากรสามารถน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการ
เติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำ
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกระดับ ตาม
รายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 56-1
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมโดยแยกเป็นการ
อบรมภายในองค์ ก ร (In-house Training) จ� ำ นวน
1 หลักสูตร และภายนอกองค์กร (Public Training)
จ�ำนวน 17 หลักสูตร มีบคุ ลากรทีไ่ ด้รบั การอบรม จ�ำนวน
34 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้ดังนี้
กรรมการ 2 คน (คิดเป็น 25%)
ผู้บริหาร 10 คน (คิดเป็น 100%)
พนักงาน 26 คน (คิดเป็น 40%)

สรุปจ�ำนวนชัว่ โมงการฝึกอบรมของพนักงานและผูบ้ ริหาร
ปี 2560 ดังนี้
ระดับ
พนั ก งาน
กรรมการ

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ ย  
(ชม./คน)
3.0
13.30

พนักงาน

6.30

2. คู่ค้า:
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกฝ่าย ตามข้อตกลงทางการค้า
ที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ โดยการก�ำหนดเงื่อนไขและแนวทาง
การปฎิบตั ติ งั้ แต่แรกอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ตลอดจน
การให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าเพือ่ ประโยชน์
โดยรวมทั้ง 2 ฝ่าย
2.1 ลูกค้า : บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและแนวทาง
ปฎิบตั ติ อ่ ลูกค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเงือ่ นไขให้รบั ทราบ
อย่างชัดเจน โดยเงือ่ นไขดังกล่าวเป็นเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการให้การบริการลูกค้า
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ
อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและวิธแี ก้ไขปัญหาให้ลกู ค้า
โดยไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า และบริษัทฯ ได้มีการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าไว้อย่างชัดเจน โดย
ยึดหลักเกณฑ์ดังนี้คือ
การมีตัวตนอยู่จริงของลูกค้า
ความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกค้า
และลูกหนี้
ความสามารถในการปฏิบ้ติงานตามโครงการ
ให้ส�ำเร็จ
โดยคณะกรรมการสินเชื่อมีหน้าที่ในการพิจารณาหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
2.2 เจ้ า หนี้ : บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัท และเจ้าหนี้อยู่เสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ทั้งในเรื่องการช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ
ค่าธรรมเนียม การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงือ่ นไข
อื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้
เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดช�ำระหนี้

บริษัทฯ ด�ำเนินการโดยสุจริตและการรักษามาตรฐาน
ในการให้บริการ และยึดหลักการไม่กล่าวพาดพิงคู่แข่ง
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดี
ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งอื่นต่างก็มีหน้าที่
เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า
เช่นเดียวกัน
4. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม:
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ
เน้นการประพฤติปฎิบัติอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ กิ จ กรรมหลากหลายรู ป แบบเพื่ อ
ช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ บริษัทฯ
ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้
ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งของบริจาค และทุน
การศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ห่างไกล และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การก�ำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหาร

3. คู่แข่ง:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในเรื่องการ
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้ ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ ที่
สามารถด�ำเนินการได้ภายในบริษทั ฯ อาทิ การประหยัด
พลั ง งานไฟฟ้ า การประหยั ด น�้ ำ การรณรงค์ ก ารใช้
กระดาษ Recycle การคัดแยกขยะ รวมไปถึงการบ�ำบัด
น�้ำทิ้งเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน�้ำ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารให้
ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย
บริษทั มีนโยบายในการคุม้ ครองและปกป้องสิง่ แวดล้อม
โดยจะด�ำเนินการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นาและใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเพื่อ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
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ข) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษทั ฯ สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศใช้
ในนานาประเทศ ซึง่ รวมถึงปฏิญญาและอนุสญ
ั ญาต่างๆ
ของสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ตลอดจนบุคคลอืน่ ใด
ที่กระท�ำการในนามของบริษัทจะต้องเคารพในศักดิ์ศรี
ส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคล
ที่ตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดย
จะต้องไม่กระท�ำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มกี ารละเมิดหรือ
ล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ ตามที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้
ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
องค์กร”

ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิเสธการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการติดสินบนทุกรูปแบบและทุก
ระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบริษทั ฯ ได้ออกนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2558 โดยจัดท�ำเป็นเอกสารแนว
การปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลอืน่ ใด
ที่กระท�ำการในนามของบริษัท กระท�ำการซึ่งเป็นการ
ให้หรือรับของก�ำนัลที่เป็นเงิน หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด
อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงานซึ่งไม่มีส่วน
ประสานงานกับลูกค้าท�ำการสอบทานกลับไปยังลูกค้า
ทุกรายทีเ่ ปิดวงเงินใหม่ เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
การทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน
กับลูกค้า
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบ้ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
โดยบริษัทฯ จะจัดให้มี
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การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต
ภายในบริษัท รวมถึงการน�ำนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและแผนการก�ำกับการปฏิบตั งิ านไปปฏิบตั ิ
และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจแก่
ผู้บริหารและพนักงาน
จะเปิ ด เผยและแลกเปลี่ ย นนโยบายภายใน
ประสบการณ์ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละแนวทางความ
ส�ำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการท�ำรายการทาง
ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม ถู ก ต้ อ งและโปร่ ง ใสใน
ประเทศไทย

จะร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้าง
แนวร่ ว มปฏิ บั ติ และการเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรม
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และ
กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ผู้บริหารของบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ลดความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ ซึ่งการควบคุมภายใน
ดังกล่าว จะท�ำการควบคุมทัง้ ในด้านการป้องกัน (Preventive
Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึง่ เป็น
เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระท�ำ
มิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยใช้หลักเกณฑ์การ
แบ่งแยกหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่การท�ำงานระหว่าง
พนักงาน รวมถึงจัดท�ำกระบวนการติดตามประเมินผล
การปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ให้ผบู้ ริหารสามารถได้รบั รายงานและรับทราบถึงสาเหตุ
ของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้
ทันท่วงที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกัน
ได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าว และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นส่วน
หนึง่ ของกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยรวม
ทุกสิน้ ปี และก�ำหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผล
การประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ ายงาน
การพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมเพือ่ สร้างความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญและเข้าใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งวิธีการประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย

ง) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

การก�ำกับดูแลกิจการ

พนักงานของบริษทั ทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ หากพบการกระท�ำ
ที่เป็นหรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือจะน�ำมาใช้ภายในบริษัทเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระท�ำผิดที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิอาจน�ำไปสู่
การละเมิดสิทธิ หรือการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ในการท�ำงาน พนักงานต้องดูแลรักษางาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธกี าร กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่างๆ
ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ไม่ให้ถกู ล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กบั ผูใ้ ด เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากทาง
บริษัท
ข้อพึงระวัง
1) การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดย
ไม่มีเหตุอันควร
2) การใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นความลับ หรือเป็นสิทธิข์ องผูอ้ นื่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
3) การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
รักษาสิทธิ์ และคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท โดยไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้อง

จ) การด�ำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.leaseit.co.th เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงผ่านทางช่องทาง ดังนี้
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : IR@leaseit.co.th
2 จดหมายทางไปรษณีย์ :
			
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
			
900/17 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
			
กรุงเทพมหานคร 10120
ในกรณีได้รบั ความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระท�ำของบริษทั รวมถึงเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัท และการร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมในทีท่ ำ� งานทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถกู ต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษทั กฎระเบียบหรือ
กฎหมายใดๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และบริษทั ได้จดั ช่องทางส�ำหรับพนักงานเพือ่ ปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระท�ำใดๆ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบตั ิ ซึง่ มี
หรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ และบริษทั
กระบวนการด�ำเนินการเมือ่ ได้รบั ข้อร้องเรียน : ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทัง้ ทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ
พนักงาน จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดงั กล่าว
เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ และด�ำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือด�ำเนินการ
ทางกฎหมายส�ำหรับการกระท�ำความผิดดังกล่าวต่อไป และแจ้งผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle blower) และรายละเอียดอื่นๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับจะถูกเก็บ
เป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือพนักงาน
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(Disclosure of Information and Transparency)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ เพือ่ ให้
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ จะท�ำการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ
ของบริษทั ฯ รวมถึงเอกสารข่าวของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อผูถ้ อื หุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.leaseit.co.th โดยบริษทั ฯ ได้ดำ� เนิน
การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมแถลงข้อมูลผลการด�ำเนิน
งานให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน และผูท้ สี่ นใจ รวมถึงการแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน โดยมี
ผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงและตอบข้อซักถาม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั นิ โยบายการรายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะ
กรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำ� หนดบทลงโทษเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ หรือน�ำข้อมูลของ
บริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ตามนโยบายการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ได้ให้ความรูแ้ ก่
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ของตนเอง
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารได้มกี ารรายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษทั ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นรายไตรมาสมาโดยตลอด
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท�ำ
หน้าทีใ่ นการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้จดั ท�ำรายงานคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ให้การรับรอง
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญเรือ่ งความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้มกี ารมอบหมายให้หน่วยงานเฉพาะกิจของบริษทั ฯ ซึง่
ประกอบด้วยพนักงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า ท�ำหน้าทีใ่ นการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและ
การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลจากการด�ำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นค�ำถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ เป็นค�ำถามปลายเปิด ทางฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ทำ� การ
รวบรวมผลการส�ำรวจ และน�ำไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ โดยได้พิจารณาปรับโครงสร้างการให้บริการ
กับลูกค้าใหม่ในปี 2560 ให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเครดิต ตลอดจนฝ่ายบัญชี
และการเงิน
2. ประเด็นค�ำถามเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ หรือจ่าย
สินบนกับลูกค้า
นโยบายการแจ้งเบาะแส : คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง รวมทั้งก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
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ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�ำหน้าที่ในการติดต่อ
และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง และทัว่ ถึง ทัง้ นี้ ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษทั จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ +66 2686 3229 หรือทางอีเมล์ IR@leaseit.co.th บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
และ/หรือ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
การก�ำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ ปัจจุบนั
บริษทั ฯ มีกรรมการทัง้ สิน้ จ�ำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็น
ผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน และยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้หญิงจ�ำนวน
3 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ควรเกิน 6 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เกิน 6 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และ บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท (ไม่นับรวมต�ำแหน่งที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียน)
บริษทั มีนโยบายไม่ให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ และบริษทั จดทะเบียนอืน่
มากกว่า 2 บริษทั (ไม่นบั รวมบริษทั ในเครือ) และต้องไม่เป็นกรรมการในบริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็นคนละบุคคลกัน
เพือ่ ป้องกันมิให้บคุ คลใดมีอำ� นาจเบ็ดเสร็จในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ รวมทัง้ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ของแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็นผูก้ ำ� หนดอ�ำนาจ
หน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการ
บริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
การประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งค�ำถามหรือข้อสังเกต ให้ค�ำปรึกษา
และให้ขอ้ เสนอแนะต่อผูบ้ ริหาร และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั แต่จะไม่กา้ วก่ายในการบริหารการจัดการ
กิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย
ทัง้ ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และกิจการธนาคาร โดยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
มีคณ
ุ สมบัตสิ งู กว่าข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึง่ แสดงอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ “รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”
อนึง่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภายนอกทีบ่ ริษทั
ใช้บริการอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ฯ เพือ่ ให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและ
นโยบายในการด�ำเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และ
งบประมาณประจ�ำปีของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่าย
บริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของ
คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นส�ำคัญ
ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้แก่บริษทั และ
เพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความ
เห็นชอบในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบาย
ในการด�ำเนินงานของบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้เข้า
กับสถานการณ์และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และ
ค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบาย และ
แผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมี
การก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
ติดตามการด�ำเนินการตามแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
และการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกรรมการผู ้ จั ด การ และ
กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก ติดตาม
การด�ำเนินการตามแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง และการ
พิจารณาคัดเลือกผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตามรายละเอียดทีป่ รากฎในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 56-1
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ จากการท�ำรายการระหว่างกัน
ของบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ว่าผูม้ สี ว่ น
ได้เสียในเรือ่ งใดจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นในการอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องดูแลให้
บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง
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หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ
และจะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
ส�ำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มี
การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน และก� ำ หนด
ขอบเขตหน้าที่และอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี
และข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สิน
ออกจากกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล และตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม
ภายในเกี่ ย วกั บ ระบบการเงิ น โดยบริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี
ระบบรายงานทางการเงิ น เสนอผู ้ บ ริ ห ารสายงานที่
รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
ให้นางสาวพีรภา เปี่ยมอุดมสุข ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน
และสามารถวัดผลการด�ำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร
จัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยจะมี
การประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและ
ภายในที่พบในการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่
เป็นสาเหตุและมีการก�ำหนดมาตรการในการติดตาม
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องติดตามความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ (Evaluation on the
Performance of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director
Self-Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม และเพือ่ ช่วยให้ได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ใน
การปฏิบตั งิ านในระหว่างปีทผี่ า่ นมาผลการประเมินแสดงในแบบแสดงรายการประจ�ำปี (แบบ 56-1)
การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารของบริษัท รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรืออยู่ใน
ความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผูจ้ ดั การรับทราบ เพือ่ พิจารณาและปรับปรุง
ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
ผู้จัดการ (CEO) เป็นประจ�ำทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้มีการพิจารณาและอนุมัติเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�ำปีของกรรมการผู้จัดการ (CEO) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ท�ำการชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินดังกล่าวให้กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) รับทราบ และก�ำหนดให้ทำ� การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ปี 2561
เป็นต้นไป เนื่องจากเห็นสมควรให้มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินให้ทราบก่อนการประเมิน

3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยบริษัทจะแจ้งก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี
เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มกี ารก�ำหนด
วาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันท�ำการ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติ
ของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ต้อง
มีจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด รวมทัง้ ได้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จ�ำนวนปีละ 13 ครัง้ (ไม่นบั รวมการประชุมคณะกรรมการ
ที่ไม่มีคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง) โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางดวงพร สุจริตานุวัต
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมรวม ปี 2560
13/13
13/13
12/13
13/13
13/13
11/13
13/13
13/13
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทาน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งได้
กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ
อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบการณ์ ผลการด�ำเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการให้สินเชื่อ ธุรกิจการเงิน และความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระในการด�ำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4951 ซึง่ ทุกคนเป็นผูส้ อบบัญชีจาก ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั นอกจากนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในอีกด้วย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมาส หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2560 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมรวม ปี 2560
4/4

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการตรวจสอบ

3/4

3. นางดวงพร สุจริตานุวัต

กรรมการตรวจสอบ

4/4

4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

กรรมการตรวจสอบ

4/4

5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการตรวจสอบ

4/4

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ได้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับค่าตอบแทนส�ำหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการและพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส�ำหรับ
การรักษากรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร และอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถ
เทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยทีจ่ ะน�ำมาพิจารณา ประกอบด้วยประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณา
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร และจะเป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้
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ต�ำแหน่ง

ค่าพาหนะมาประชุม*
(บาท/ครั้ง)
5,000
5,000

35,000

5,000

10,000

5,000

การก�ำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการ
(บาทต่อ เดือ น)
140,000
40,000

หมายเหตุ: *ในวันเดียวกันถ้ามีการประชุมหลายคณะ ให้จา่ ยค่าพาหนะได้เพียงครัง้ เดียว

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการ
ด�ำเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การในปีทผี่ า่ นมา โดยประเมินตามดัชนีชวี้ ดั (Key Performance Indications) ทีก่ ำ� หนดไว้
ซึง่ ในแต่ละหมวดจะมีการให้นำ�้ หนักทีแ่ ตกต่างกัน และนอกจากนัน้ ในปี 2558 บริษทั ได้จดั ท�ำโครงการให้สทิ ธิแก่
ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มี
ความสอดคล้องกับผลงานของบริษทั และผลประโยชน์ทสี่ ร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังท�ำหน้าที่
พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งบริหารที่ส�ำคัญของบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ท�ำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน
หน่วยงานก�ำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่าน ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการความเสีย่ งด้านสินเชือ่
ด้านความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้านการปฏิบตั กิ าร
ด้านอัตราแลกเปลีย่ น และด้านอิทธิพลในการบริหารงานของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ทีม่ ผี ลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร ซึง่ ครอบคลุมถึง การบริหารความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน สังคม และชุมชน
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั ฯ
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาบริษัทที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชีพ
การบัญชี
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ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้คือ
1. นายสมพล เอกธีรจิตต์
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Strategic Planning & Balance Scorecard
2. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Strategic Planning & Balance Scorecard
3. นางรุ่งนภา โอกาศ
เข้ารับการอบรมในหลักสุตร Strategic Planning & Balance Scorecard
4. นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา	
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Strategic Planning & Balance Scorecard

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น�ำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ ท�ำการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้
บุคคลอืน่ ซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนทีข่ อ้ มูลนัน้
จะได้มกี ารเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่ การกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือ
เพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัย
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้างต้น

6. บุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ไม่รวมผู้บริหาร 10 ท่าน)
ฝ่าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายเครดิตและนิติกรรมสัญญา
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ไม่มี
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จ�ำนวนพนักงาน (คน)
20
6
8
19
1
1
2
57

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
หลักสูตร Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 3/2006
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 19/2008
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012
หลักสูตร Director Certification Program Update 2
(DCPU2/2014)
หลักสูตร Capital Market Academy (CMA8)
หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade
(TEPCoT3)

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร

รองประธานกรรมการ 
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ)
อายุ 86 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
FCA, Fellow of The Institute of Chartered Accountants
in England & Wales (U.K.)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2008
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ลีซ อิท
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอที ซิตี้
2536-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บมจ. เอสวีโอเอ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน
300,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
- หุ้น
		
ขาย
300,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน
0 หุ้น

หลักสูตร Advanced Security Management Program (ASMP2)
หลักสูตร ASEAN Economic Community Program (AEC2)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอสไพเรชั่น วัน
2556-ปัจจุบัน กรรมการศรัทธาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาล
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
2540-2557 กรรมการอ�ำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย
2545-2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นางดวงพร สุจริตานุวัต

พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2006
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ ที่ 30/2006
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอสทีพี แอนด์ไอ
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอสวีโอเอ
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ดาต้าวัน เอเชีย
2542-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน
150,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
15,000 หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 165,000 หุ้น
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กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง Indiana University, USA
หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2003
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 5/2001
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ ที่ 1/2009
หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting
(MFR) รุ่นที่ 8/2009
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลีซ อิท
2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เออาร์ไอพี
2540-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
2542-2554 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน
15,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
1,500 หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 16,500 หุ้น

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท สาขาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Business Practice
University of South Australia
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุ่นที่ 20
Certificate in Personnel Management Practice
Asian Productivity Organization
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลีซ อิท
2559-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
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นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลีซ อิท
2539-ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. อาร์พีซีจี
2534-ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน 1,850,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
185,000 หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 2,035,000 หุ้น

นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ)
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต (สาขาบัญชีตน้ ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลักสูตร สัมมนาพิจารณ์ IFRS 9, IFRS 7และ IAS 32
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท
2550-2555 กรรมการ บมจ. เอสวีโอเอ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน 2,931,932 หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
1,980,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
302,033 หุ้น
			
88,409* หุ้น
คู่สมรส จ�ำนวน
1,762,430 หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
1,300,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 3,322,374 หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
2,442,430 หุ้น

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ) อายุ 35 ปี

นายพิชชากร ส่งศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขายและการตลาด อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรุงเทพฯ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บมจ. ลีซ อิท
2548-2557 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการงานสินเชื่อ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
(Vice President : Head Department) LH Bank
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีซ อิท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน
5 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
22,651* หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 22,656 หุ้น

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการจัดการทางการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Aston ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016
หลักสูตร Fraud Risk Management and Internal Auditing of
Financial Institution รุน่ ที่ 7 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ลีซ อิท
2549 -2558 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน
80,000 หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน 1,500,000 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
31,649 หุ้น
			
16,493* หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
150,000 หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 128,142 หุ้น
		
คู่สมรส จ�ำนวน
1,650,000 หุ้น

นางรุง่ นภา โอกาศ

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
IRCA Lead Assessor (ISO9001:2008)
หลักสูตรสัมมนาพิจารณ์ IFRS 9, IFRS 7และ IAS 32
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 2/2559
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557-ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ลีซ อิท
2543-2557 ISO Consultant & Trainer บจก. ควอลิตี้ซิสเท็ม
ดีเวลล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2554-2557 ผู้ท�ำบัญชีอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน
0 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
15,764* หุ้น
		
ขาย
- หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน 15,764 หุ้น

Creating opportunities for all / 51

นางสาวปิยนันท์ มงคล

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

รองผู้จัดการทั่วไป
แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน
58,905 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
5,890 หุ้น
			
12,199* หุ้น
		
ขาย
64,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน
795 หุ้น

รองผู้จัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป แผนกบริหารจัดการทั่วไป
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2560 จ�ำนวน
5 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี :
ซื้อ
13,823* หุ้น
		
ขาย
5,606** หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2560 จ�ำนวน
8,222 หุ้น

หมายเหตุ :		จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น รวมจ�ำนวนหุ้นที่ได้รับจากหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2560
* จ�ำนวนหุ้นที่ได้รับโอนให้สามารถขายได้จากโครงการ EJIP
** จ�ำนวนหุ้นที่ขายไปจากโครงการ EJIP

รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหาร
และผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อ
นางดวงพร สุจริตานุวัต
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
นายสมพล เอกธีรจิตต์
นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
นางรุ่งนภา โอกาศ
นายพิชชากร ส่งศรี
นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
นางสาวปิยนันท์ มงคล
นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
หมายเหตุ : XX = ประธานกิตติมศักดิ์
X = ประธานกรรมการ
AC = กรรมการตรวจสอบ
* = กรรมการผู้จัดการ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง:
1. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด
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บริษัท
X,AC,//
V
V,AC,/,//
AAC,//
AC,//
AC,//
/,*
/,**
**
**
**
***
***

1

บริษัท ที่เกี่ยวข้อ ง
2
3

XX

4

/
AAC,//

/ (คู่สมรส)

V = รองประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
** = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้อ�ำนวยการ

AAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ
// = กรรมการอิสระ
*** = รองผู้จัดการทัว่ ไป

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน โดยยึดหลักปรัชญาในการบริหารตามพันธกิจและวิสัยทัศน์คือ

วิสัยทัศน์ (Vision)
ร่วมสร้างโอกาสการเติบโตให้กับทุกคน (Creating opportunities for all)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ยึดมัน่ ในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนให้ผบู้ ริหารและพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

พันธกิจ (Mission)
เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) ที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จนน�ำไปสู่การยกระดับความ
สัมพันธ์ระหว่างกันในระดับคู่ค้า (True Financial Partner)
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ภายใต้ 3 มิติหลัก ดังต่อไปนี้

3 Environment
2 Society
1 Economy

บริหาร
จัดการทรัพยากร

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs
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1. มิติเศรษฐกิจ :

ส่งเสริมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดย
เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ส�ำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพใน
การเติบโตทางธุรกิจ แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่งบางรายอาจจ�ำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการขยายกิจการตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้

นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
บริษทั ฯ มีนวัตกรรมทางการเงินหลากหลายทีอ่ อกแบบมาเพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้า SMEs สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตตามศักยภาพและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์

True Financial Partner
บริษัทฯ สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ SMEs ให้มีความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บนปรัชญา
การเติบโตไปพร้อมๆ กันระหว่างลูกค้ากับบริษทั เสมือนหุน้ ส่วนทางการเงินตามปรัชญาทีว่ า่ “True Financial Partner”

2. มิติสังคม :

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ตามแนวทางปฏิบัติของกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานในการยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้าน
การติดสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ได้มกี ารก�ำหนดไว้เป็น
นโยบายของบริษทั ซึง่ บรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และ
ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ
บริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ท�ำ
ธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้ค่าตอบแทน จ่าย
สินบน เรียกร้อง ไม่ตกลง/รับสินบนจากบุคคลอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินการ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการ
ปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท โดยที่ผ่านมาไม่เคย
มีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบน
และการคอร์รัปชั่น
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ในปี 2558 นี้ บริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
หุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย (Partnership Against
Corruption for Thailand - PACT Network) เพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงานซึ่งไม่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ลู ก ค้ า ท� ำ การสอบทานกลั บ ไปยั ง ลู ก ค้ า
ทุกรายทีเ่ ปิดวงเงินใหม่ เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
การทุจริตและการจ่ายสินบน สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ไม่พบการทุจริตการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน
กับลูกค้า
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบ้ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมไทย ในการด�ำเนินโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” เพื่อร่วมสร้างรอยยิ้ม
และความสุข รวมถึงเปิดโอกาสให้กบั น้องๆ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้แสดงความสามารถการวาดภาพระบายสี
เพื่อน�ำไปจัดท�ำเป็นการ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือก
ปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ศาสนา ความเชือ่ ทางการเมือง หรือความเชือ่ ในทางอืน่ ใด
โดยไม่เน้นเฉพาะการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนเพียงล�ำพัง แต่เน้นความรับผิดชอบและจริยธรรมควบคูไ่ ป
ด้วย นอกจากนี้ ยังเน้นการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกคน การมีสทิ ธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางด้านความคิด
ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงให้ความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมกัน โดยได้กำ� หนดปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ และบทบาทของบริษทั ฯ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ เช่น ผูล้ งทุน
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร เป็นต้น ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้
ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

และบริษทั ฯ ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ กับโครงการ “สานพลัง.... พลิกชีวติ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง 13,000 ราย” ร่วมกับสมาคมบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับบริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด เพื่อช่วยให้
ผู้ป่วยมะเร็ง มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลให้คา่ จ้างอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตภายใต้ระบบการพิจารณา
อย่างเป็นธรรม ในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง และ
การจัดระเบียบองค์กรนัน้ จะด�ำเนินการอย่างรับผิดชอบ
ภายใต้กรอบนโยบาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานทีด่ ี รวมไปถึงมีสวัสดิการทีเ่ หมาะสม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อคู่ค้า
บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้า ลูกค้าต้องได้รบั ข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
ลูกค้า รวมทัง้ พยายามทีจ่ ะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นจากการบริการ

3. มิติสิ่งแวดล้อม :

การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในกระบวนการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้การด�ำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมสามารถด�ำเนินการและพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืนและยังส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบาย
ในการมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม (CSR) นี้ ให้มคี วามต่อเนือ่ งและมีความ
เชือ่ มโยงร้อยประสานกัน จึงได้กำ� หนดเป็นหลักการ ดังนี้
ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง
ต้องเชื่อมโยงโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ
ให้สอดประสานกัน
ต้องให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกร่วม
ต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร เช่น การมีสว่ นร่วม
ของบริษทั คูค่ า้
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ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ลดภาวะโลกร้อน โดยมุง่ เน้นทีก่ ารด�ำเนินการอย่างง่ายๆ
เริ่มต้นภายในองค์กร จึงได้ท�ำการปลูกจิตส�ำนึกให้กับ
พนักงานของบริษทั ฯ เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงการฝึกอบรมท�ำความเข้าใจแนวทางการ
รักษาสิ่งแวดล้อมจากการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ภายใน
บริษทั ฯ และมุง่ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง และ
ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณของตนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ดังต่อไปนี้
1) การรักษาทรัพยากรป่าไม้ : ด้วยการประหยัดกระดาษ
สนับสนุนการใช้กระดาษ Recycle
2) การลดการใช้ไฟฟ้า : ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
3) การอนุรักษ์น�้ำ : ส่งเสริมการใช้น�้ำอย่างประหยัด
4) การลดขยะ : ส่งเสริมให้มรี ะบบการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจร โดยส่งเสริมการลดปริมาณขยะ

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
(Organizational Control and
Environmental Measures)
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ และจัดท�ำ
งบประมาณเพื่ อ ใช้ ใ นการวั ด ผลการด� ำ เนิ น งานของ
บริษัท โดยงบประมาณดังกล่าวจะผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ตั้ง
เป้าหมายให้เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีเหตุผลตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบแต่ละส่วนงานทาง
บริษทั ได้มกี ารทบทวนเป็นระยะๆ โครงสร้างบริษทั เป็น
ไปตามลักษณะงานและความรับผิดชอบ ซึง่ มีการก�ำหนด
สายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เพื่อทุกหน่วยงาน
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั มีการ
ก�ำหนดนโยบายและอ�ำนาจการอนุมตั หิ รือการด�ำเนินการ
ในเรือ่ งต่างๆ ตามล�ำดับขัน้ เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Level
of Authorization) อีกทั้งมีคู่มือปฏิบัติงาน (Work Flow)
หรือระเบียบปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบและให้ความเห็นเป็น
ระยะ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน
ด้วยความเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกรายเพื่อประโยชน์และ
รักษาฐานลูกค้าในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Measures)
บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะท�ำให้
ปัจจัยความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
ขึ้น พร้อมทั้งติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัย
ความเสีย่ ง พร้อมทัง้ หาแนวทางป้องกัน ทัง้ นี้ พนักงานทุกคน
ทราบบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน รวมทัง้
ความเสีย่ งและมาตรการควบคุมทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ซึ่งมาตรการถูกถ่ายทอดผ่านทางขั้นตอนการท�ำงาน
ฝึกอบรม และนโยบายบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร
(Management Control Activities)
บริษทั ฯ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจการอนุมตั ไิ ว้อย่างชัดเจน
มีคมู่ อื การปฏิบตั งิ าน (Work Flow) และรายละเอียดงาน
ของพนักงานในแต่ละส่วนงานและต�ำแหน่งงาน (Job
Description) อย่างชัดเจน นโยบายรายการระหว่างกัน
บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักการทีข่ ออนุมตั ไิ ว้กบั คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
รายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จะไม่สามารถเข้าร่วมออกเสียงในเรือ่ งดังกล่าว โดยทาง
คณะกรรมการจะค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็น
ส�ำคัญ และพิจารณาเสมือนหนึง่ ว่าเป็นรายการทีก่ ระท�ำ
กับบุคคลภายนอก

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งร่วมด้วย จ�ำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยท�ำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้วา่
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information and Communication
Measures)
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ
และระบบการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีการรับรองไว้ในรายงาน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
และข้อมูล การป้องกันการสูญหาย การเรียกคืนข้อมูล
มีการควบคุมการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ การท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง
แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งของบริษัทและลูกค้า
เพือ่ ให้บริษทั สามารถจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูล
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อ
รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
บริษทั ฯ มีการติดตามผลโดยมีการจัดประชุมทุก 3 เดือน เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้
เหตุผล และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เพือ่ ประมวลผลสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อก�ำหนดแนวทางการแก้ไขทันเวลา
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในห้วข้ออืน่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
แผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ให้บริษทั ฯ แก้ไขปรับปรุงเพือ่ เพิม่ การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบตั งิ านทุกๆ ระบบงาน
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลท�ำให้บริษัทฯ มีระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยแผนกตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบในปี 2560 และได้รายงานผลการตรวจสอบและผล
การติดตามให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสม

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชี
ได้สอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำหนดขอบเขตการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบให้รดั กุมและเหมาะสม ซึง่ ผลการตรวจสอบพบว่าการปฏิบตั งิ านของบริษทั เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชี
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รายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมและไม่มีความแตกต่าง
จากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

รายการระหว่างกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
การท�ำรายการระหว่างกันมีความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาด
ที่ยุติธรรม

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ส�ำหรับขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารจะประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และจัดท�ำงบประมาณรายการระหว่างกันแต่ละ
ประเภทที่จัดท�ำขึ้นในระยะเวลา 1 ปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการ
ด�ำเนินการเบิกจ่าย

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในอนาคต เนือ่ งจากรายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ด�ำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการท�ำรายการระหว่างกัน
ของบริษัทและบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติ
รายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะ
ท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
(ก) งบการเงินปี 2556 ตรวจสอบโดย นางสาวศิริวรรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 จาก
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้ให้
ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินโดยมีวรรคอธิบาย ซึ่งสรุปได้ว่าเกี่ยวกับ
การน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้”
มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนงบการเงินย้อนหลัง
งบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทีแ่ สดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้
ได้น�ำเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายบัญชี
ดังกล่าวเช่นกัน

(ค) งบการเงินปี 2558 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
(ง) งบการเงินปี 2559 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

(ข) งบการเงินปี 2557 ตรวจสอบโดย นางสาวศิริวรรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 จาก
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

(จ) งบการเงินปี 2560 ตรวจสอบโดย นางสาวสมใจ
คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4499 จากบริษทั
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และได้ให้
ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และได้ให้
ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิน
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีของ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน - สุทธิ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
หุ้นกู้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินรับรอคืนลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

ปี 2559

ล้ า นบาท

ร้ อ ยละ

ล้ า นบาท

ร้ อ ยละ

ล้ า นบาท

ร้ อ ยละ

71.47

24.09

6.10
2.06

78.72
25.56

3.95
1.28

63.56
59.99
14.67

2.71
2.56
0.63

112.98
72.54
518.31
202.11
-

9.64
6.19
44.23
17.25
-

111.19
80.60
846.53
640.76
2.90
2.14

5.58
4.05
42.51
32.17
0.15
0.11

106.66
52.20
840.49
989.75
2.14

4.55
2.22
35.82
42.18
0.09

1.50
41.26
14.19
0.05
5.61
83.98
1.44
31.53
0.51
9.34
0.18
4.08
0.54
21.04
9.83 205.42
100.00 2,346.28

1.76
0.60
3.58
1.34
0.40
0.17
0.90
8.76
100.00

8.26
1,009.78
43.35
0.11
56.69
44.56
9.72
1.33
6.31
162.06
1,171.84

0.70
7.45
86.17 1,795.85

3.70
29.94
0.01
0.91
4.84 111.73
3.80
28.66
0.83
10.17
0.11
3.63
0.54
10.67
13.83 195.71
100.00 1,991.56

0.37
11.39
90.17 2,140.85

0.49
91.24

313.18

26.73

843.84

42.37

382.60

16.31

9.19
-

0.78
-

20.26
199.78

1.02
10.03

22.20
149.95

0.04
0.85

0.49
13.84

0.02
0.69

0.53

0.95
6.39

51.04
0.57
23.10

0.02

2.97
2.00
59.22

65.47
70.54
765.99

2.79
3.01
32.65

0.66

0.43
9.99

42.91
29.19
405.56

0.06

2.43

3.66
58.90
2.49
39.87
34.61 1,179.40

0.12

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

ปี 2558

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2560

2.18
0.02
0.98
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บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ปี 2558

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
เงินค�้ำประกันรับจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
หุ้นกู้ - สุทธิ
ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้ า นบาท

ร้ อ ยละ

1.11
-

ปี 2559

ล้ า นบาท

0.09
-

31.90
-

349.03
3.89
355.17

29.78
0.33
30.31

299.47
4.36
336.38

760.72
200.00
200.00
70.72

1.13

11.68
128.71
411.11
1,171.84

ร้ อ ยละ
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119.69
55.26
15.96
190.91
15.75
43.19
13.30
72.24
118.68
29.57
89.11
18.66
70.45

ร้ อ ยละ

12.67
13.95

0.54
0.59

15.04
0.22
16.89

529.22
5.60
561.53

22.56
0.24
23.93

64.92 1,515.78

76.11 1,327.52

56.58

17.07
17.07
6.03

10.04
10.04
3.55

300.00
220.08
399.62
71.33

12.79
9.38
17.03
3.04

0.85
24.12
9.45
303.61
23.89 1,018.76
100.00 2,346.28

1.03
12.94
43.42
100.00

0.09

0.65

0.03

200.00
200.00
70.72

1.00
16.85
10.98
188.21
35.08
475.78
100.00 1,991.56

ปี 2558

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

ล้ า นบาท

1.60
-

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ล้ า นบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2560

ร้ อ ยละ

62.69
28.95
8.36
100
8.25
22.62
6.97
37.84
62.17
15.49
46.68
9.77
36.90

ปี 2559

ล้ า นบาท

174.30
97.00
15.89
287.19
28.41
63.26
23.75
115.42
174.77
45.02
126.76
26.09
100.66

ร้ อ ยละ

60.69
33.78
5.53
100
9.89
22.03
8.27
40.19
60.86
15.68
44.14
9.08
35.05

0.10

0

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2560

ล้ า นบาท

265.57
139.79
13.60
418.96
38.48
78.59
58.47
175.54
243.42
62.09
181.33
35.84
145.49

ร้ อ ยละ

63.39
33.37
3.24
100
9.18
18.76
13.96
41.90
58.10
14.82
43.28
8.55
34.73

งบกระแสเงินสด

										
2558

เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

เงินสดรับ/จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับ/จ่ายจากการออกหุ้นกู้
เงินสดรับ/จ่ายจากสัญญาเช่าซื้อ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

-

(22.94)
348.74
(24.00)
248.80
61.50

9.97
71.47

126.76

181.33

2.34
23.75
0.47

3.05
58.47
0.52

-

0.006

(0.003)
44.38
(33.02)
0.64
165.32

(0.002)
60.63
(38.73)
1.46
266.74

(0.11)
(343.98)
(13.05)
(447.39)
(2.14)
(2.84)

9.43
(12.82)
91.37

(394.48)
(1.80)

1.77
25.90
(616.51)
(43.43)
(26.60)
(686.55)

(1.87)
36.89
(6.55)
(58.45)
(36.76)
(101.76)

-

(60.00)

0.01

0.01

13.41
(5.10)

(11.32)
(2.68)

8.32

(73.99)

530.65

(461.24)

41.25
149.57
(36.00)
685.48
7.25

(19.67)
178.46
64.98
(2.24)
160.59
(15.16)

-

71.47
78.72
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กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
89.10
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
1.94
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
13.09
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
0.42
ก�ำไร(ขาดทุน)จากหน่วยลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
(0.004)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
29.57
ค่าตัดจ�ำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
(29.81)
ค่าใช้จ่ายออกหุ้นกู้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
104.32
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
29.07
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
(272.55)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
40.14
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
2.66
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(0.92)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(7.72)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(0.93)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(7.83)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
(113.78)
จ่ายดอกเบี้ย
(25.46)
จ่ายภาษีเงินได้
(16.76)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
(155.99)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
(27.32)
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(3.99)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(31.30)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(53.02)
เงินสดรับจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)
2559
2560

400.00
0.31

78.72
63.56
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อั ต ราส่ ว นทางการเงินที่ส�ำคัญ

2558

2559

2560

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

36.90%

35.05%

34.73%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

18.16%

22.70%

19.47%

อัตราดอกเบี้ยรับ (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) (%)

19.48%

18.67%

19.86%

8.19%

6.33%

8.21%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)

11.29%

12.34%

11.66%

อัตราดอกเบี้ยรับ (ไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ) (%)

13.33%

12.00%

13.01%

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)

8.19%

6.33%

8.21%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)

5.14%

5.67%

4.81%

14.31%

14.31%

15.83%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

8.77%

8.01%

8.36%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.19

0.18

0.19

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.85

3.19

1.30

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (%)

1.53

1.32

1.84

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

51.10%

22.09

48.41%

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) หลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย

53.79%

23.29

50.95%

2.83

2.74

4.92

-

0.11

-

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) (ก่อนหักค่าเผื่อฯ)
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%)

หมายเหตุ : มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี 2560 ในรูปของเงินสดใน
อัตราหุ้นละ 0.32 บาท หรือเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 70,424,337.92 บาท รวมคิดเป็นอัตราการจ่าย
ปันผล 50.95% ของก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน

การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งสายวงจรธุรกิจ ส่งผลท�ำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นจ�ำนวน 287.19 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในปี
2560 เป็นจ�ำนวน 418.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 45.88

(ก) รายได้
โดยรายได้ของบริษัทฯ ปี 2560 ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้อื่น
จะคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 63.39 ร้อยละ 33.37 และร้อยละ 3.24 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเป็น
รายได้หลักของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ประเภทอื่น ซึ่งสูงขึ้นตามแผนกลยุทธ์การด�ำเนินงานของปี 2560
โดยเพิม่ สัดส่วนในหนีภ้ าคเอกชนให้สงู ขึน้ จากเดิมร้อยละ 20 ของสินเชือ่ (ลูกหนี)้ คงเหลือเป็นร้อยละ 25 ของสินเชือ่
(ลูกหนี)้ คงเหลือ และเพิม่ สัดส่วนสินเชือ่ ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนสูงให้มสี ดั สวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ท�ำให้รายได้ทเี่ กิดจากสินเชือ่
การซื้อสิทธิเรียกร้อง (Factoring) สินเชื่อโครงการ (Project Backup Financing) และสินเชื่อเพื่อค�้ำประกันซอง (Bid
Bond Guarantee) สูงขึน้ รวมถึงรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการให้วงเงินสินเชือ่ (Front-end Fee) แก่ลกู ค้ารายใหม่
เพิ่มขึ้น และในปี 2560 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขยายส่วนแบ่งการตลาดส�ำหรับสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า โดยเน้น
ที่การหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับซื้อหนี้การค้าให้สูงขึ้น จะท�ำให้บริษัทฯ สามารถท�ำรายได้ได้
สูงขึน้ บนฐานความเสีย่ งต�ำ่ และเพือ่ เป็นฐานลูกค้าทีจ่ ะต่อยอดไปสินเชือ่ กลางน�ำ้ และสินเชือ่ ต้นน�ำ้ ต่อไปในอนาคต

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน

ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ย ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าซื้อ การรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับปี 2559 และ 2560 ดังนี้
รายได้ดอกเบี้ย
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซื้อ

ปี 2560
ปี 2559
เปลี่ยนแปลง
พันบาท ร้อ ยละ พันบาท ร้อ ยละ พันบาท ร้อ ยละ
25,165
9.48 19,842
11.38 +5,323 +26.83
13,562

5.11

13,179

7.56

+383

+2.91

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

109,272

41.14

85,947

49.31

+23,325

+27.14

สัญญากู้ยืมเงิน

117,575

44.27

55,329

31.75

+62,246

+112.50

รวมรายได้ดอกเบี้ย

265,574

100.00

174,297

100.00

+91,277

+52.37

จากตารางดังกล่าวในปี 2560 จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ดอกเบีย้ จากการให้สนิ เชือ่ ระยะยาว ได้แก่ สัญญาเช่าทางการ
เงินมีสัดส่วนร้อยละ 9.48 และสัญญาเช่าซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 5.11 รวมเป็นสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อ
ระยะยาวร้อยละ 14.59 และรายได้ดอกเบี้ยได้จากการให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การซื้อสิทธิเรียกร้องมีสัดส่วน
ร้อยละ 41.14 และสัญญากู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 44.27 รวมเป็นสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะสั้น
ร้อยละ 85.41 ในขณะที่ในปี 2559 สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะยาวร้อยละ 18.94 สัดส่วนประเภท
สินเชื่อระยะสั้นร้อยละ 81.06 ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ สามารถท�ำรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน และ
รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาว ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 17.28% เนื่องจากบริษัทฯ
มีนโยบายขยายฐานลูกค้าไปสูธ่ รุ กิจนอกภาคไอทีให้มากขึน้ และเพิม่ สัดส่วนลูกหนีด้ งั กล่าวให้มยี อดคงเหลือไม่นอ้ ย
กว่า 550 ล้านบาท ซึง่ จะท�ำให้บริษทั ฯ จะยังคงรักษาสัดส่วนความสามารถในการท�ำรายได้ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไว้ได้
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เพือ่ ให้ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยคงทีข่ องบริษทั ส�ำหรับรายได้ดอกเบีย้ จากการซือ้ สิทธิเรียกร้อง ในปี 2560 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
27.14 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นสูงเนื่องจากบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายการเติบโต จึงได้เร่งขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ
ให้มากยิง่ ขึน้ และในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ นัน้ ต้องเริม่ จากการให้สนิ เชือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ ซึง่ ก็คอื สินเชือ่ การซือ้
สิทธิเรียกร้อง และรายได้ดอกเบีย้ จากการให้กยู้ มื เติบโตเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 112.50 จากปีกอ่ นเนือ่ งจากบริษทั มีนโยบาย
ขยายพอร์ตสินเชื่อให้กู้ยืมเงินให้ได้มากกว่า 35% ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากสินเชื่อดังกล่าวได้ใน
ปริมาณที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการนั้นมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ลูกค้าเกือบทั้งหมดใน
ส่วนของสินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการจะเป็นลูกค้าทีม่ กี ารติดต่อธุรกิจกับบริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ และมีประวัตกิ าร
ช�ำระเงินทีด่ ี เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว รวมทัง้ จะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในการช�ำระเงินของลูกหนีใ้ ห้กบั บริษทั ฯ สรุป
ได้ว่ารายได้ดอกเบี้ยรวมในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 52.37
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าการเงิน สัญญา
เช่าซือ้ การรับโอนสิทธิเรียกร้อง และสินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการและการค�ำ้ ประกันซอง โดยแสดงการเปลีย่ นแปลง
ของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการแยกผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับปี 2559 และ 2560 ดังนี้
รายได้ ค ่ า ธรรมเนียมและบริก าร
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซื้อ

ปี 2560
ปี 2559
เปลี่ยนแปลง
พันบาท ร้อ ยละ พันบาท ร้อ ยละ พันบาท ร้อ ยละ
191
0.14
386
0.40
-195
-50.52
115

0.08

122

0.13

-7

-5.74

การซื้อสิทธิเรียกร้อง

44,534

31.86

43,743

45.09

+791

+1.81

สัญญากู้ยืมเงิน

78,057

55.84

38,203

39.38

+39,854

+104.32

การออกหนังสือค�้ำประกันซอง

15,297

10.94

13,592

14.01

+1,705

+12.54

1,402

1.00

932

0.96

+470

+50.43

198

0.14

26

0.03

+172

+661.54

139,794

100.00

97,004

100.00

+42,790

+44.11

การออก Letter of Credit
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

จากตารางด้านบน ในปี 2560 เห็นว่าสัดส่วนรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการจากการให้สนิ เชือ่ ระยะยาว ได้แก่ สัญญาเช่า
ทางการเงินและเช่าซื้อสัดส่วนร้อยละ 0.14 และ 0.08 ตามล�ำดับ สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากให้
สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การซื้อสิทธิเรียกร้องร้อยละ 31.86 สัญญากู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 55.84 การออกหนังสือ
ค�ำ้ ประกันซองร้อยละ 10.94 จะเห็นได้วา่ สัดส่วนรายได้คา่ ธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมาจากการให้บริการประเภทสินเชือ่
ระยะสั้นถึงร้อยละ 99.78
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ การซื้อสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.81
จากปีกอ่ น เป็นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้มงวดการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีภ้ าคเอกชน จึงมีรายได้คา่ ธรรมเนียมจากการ
เปิดใช้วงเงินลดลงบ้าง สัญญาให้กู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.32 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ใน
ปี 2560 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่นที่ส�ำคัญประกอบด้วยรายได้จากการจัดหาสินค้า และรายได้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยจ่าย
ช�ำระล่าช้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.08 และร้อยละ 93.92 ตามล�ำดับ ส�ำหรับปี 2560 ดังนี้
รายได้อื่น
รายได้จากการจัดหาสินค้า
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
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ปี 2560
พันบาท ร้อ ยละ
826
6.08

ปี 2559
พันบาท ร้อ ยละ
3,066
19.30

เปลี่ยนแปลง
พันบาท ร้อ ยละ
-2,240
-72.70

12,771

93.92

12,823

80.70

-52

-0.41

13,597

100.00

15,889

100.00

-2,292

-14.43

(ข) ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

137,061

57.68

87,010

54.23

+50,051

+57.52

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

62,094

26.13

45,019

28.06

+17,075

+37.93

237,636

100.00

160,435

100.00

+77,201

+48.12

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ปี 2559
พันบาท ร้อ ยละ
28,406
17.71

เปลี่ยนแปลง
พันบาท ร้อ ยละ
+10,075
+35.47

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ปี 2560 สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.47 จากปีก่อนเนื่องจากการเติบโตของการให้สินเชื่อ
ของบริษัทฯ ที่ขยายตัวไปมาก ท�ำให้ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแปรผันไปกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตาม
ไปในทิศทางเดียวกัน และจากการเพิ่มขึ้นของอัตราก�ำลังของพนักงาน และค่าใช้จ่ายจูงใจพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2560
พันบาท ร้อ ยละ
38,481
16.19

ค่าใช้จ่าย

ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.52 จากปีก่อน สาเหตุหลักการเพิ่มขึ้นของค่าภาษีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มสูงขึ้นตามรายได้ที่เพิ่ม รวมถึงการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการตั้งส�ำรองค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ปี 2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.93 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
สินเชื่อ ท�ำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มการใช้เงินทุนจากเงินกู้แหล่งต่างๆ เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
แสดงให้เห็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยแสดงเปรียบเทียบ สิ้นปี 2560 และ ณ สิ้นปี 2559
แยกตามประเภทธุร กิจ

ณ สิ้นปี 2560

(หน่วย : พันบาท)
ณ สิ้นปี 2559

ยอดยกมา

51,825

30,200

บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

58,469

23,751

-

-2,126

110,294

51,825

หัก : หนี้สูญ
ยอดยกไป

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีก 58.47 ล้านบาท รวมเป็นจ�ำนวน 110.29 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 112.82 เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการส�ำรองหนี้สูญตามการ
จัดชั้นอายุหนี้ (Aging) เป็นการส�ำรองขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้การส�ำรองหนี้ดังกล่าวครอบคลุมปริมาณหนี้ที่มีอายุ
เกิน 90 วัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ต้องตั้งส�ำรอง
หนี้สูญเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการส�ำรองหนี้สูญดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา
ในการช�ำระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ภาครัฐ ซึ่งมักจะจ่ายล่าช้าอยู่แล้วเป็นปกติ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้ตงั้ ส�ำรองหนีส้ งสัยจะสูญรวม เป็นร้อยละ 5.17 ของยอดคงเหลือลูกหนีส้ ทุ ธิเงินกันส�ำรอง
ในส่วนที่ไม่ได้ให้สินเชื่อ (Reserve) และหลังหักส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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(ค) ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 100.66 ล้านบาท และ 145.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 34.73 ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นยอด
การให้สินเชื่อโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ในทุกผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค�้ำประกันซอง การจัดหาสินค้า สินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อสนับสนุนโครงการ มุ่งเน้นการบริการแบบครบวงจร ท�ำให้ยอดรายได้รวมของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกปี
เช่นกัน

ฐานะทางการเงิน
(ก) สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,991.56 ล้านบาท และ 2,346.28 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ คือ ลูกหนี้จากการให้สินเชื่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.55 และ
ร้อยละ 90.93 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 เท่ากับ 1,795.85 ล้านบาท และ 2,140.85 ล้านบาท สินทรัพย์
หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิ
เรียกร้อง และลูกหนีต้ ามสัญญากูย้ มื เงิน ในส่วนทีก่ ำ� หนดช�ำระภายในหนึง่ ปีในแต่ละประเภท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
6.77 ร้อยละ 35.82 และร้อยละ 42.18 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 เท่ากับ 195.71 ล้านบาท 205.42 ล้านบาท ตามล�ำดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีส่ �ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จากการให้สนิ เชือ่ ตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซือ้ จากส่วนทีค่ รบ
ก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีในแต่ละประเภท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.92 ของสินทรัพย์รวมรวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2560
คุณภาพของสินทรัพย์
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วน
มากที่สุดของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาวงเงินในการให้สินเชื่อทั้งในส่วนของวงเงินลูกค้าและวงเงินลูกหนี้ รวมถึง
มีการก�ำหนดนโยบายการให้สนิ เชือ่ แต่ละประเภท เพือ่ ให้ลกู หนีข้ องบริษทั ฯ เป็นลูกหนีท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ นอกจากนี้ การให้
สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องด้วยฐานทั้งลูกค้าและลูกหนี้ ที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย
กระจายไปในทุกๆ อุตสาหกรรม
ลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ลูกหนี้การค้า
ยอดรวม

ปี 2560
ล้านบาท
190.80

ปี 2559
ล้านบาท
222.97

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
-32.17

-14.43

97.85

118.32

-20.47

-17.30

892.33

879.50

+12.83

+1.46

1,044.23

649.75

+394.48

+60.71

15.68

24.08

-8.40

-34.88

2,240.89

1,894.62

+346.27

+18.28

หมายเหตุ : ยอดลูกหนี้ จากตารางด้านบน แสดงยอดก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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%
เปลี่ยนแปลง

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน 879.50 ล้านบาท และ 892.33 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 สาเหตุจากปริมาณการปล่อยสินเชื่อลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องดังกล่าวสูงขึ้น

ลูกหนี้การค้าในบริการจัดหาสินค้า ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 มีจ�ำนวน 24.08 ล้านบาท และ 15.68 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 34.88 เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันคือสินเชื่อตามสัญญากู้ยืมเงิน

(ข) สภาพคล่อง

							
ปี 2560
ล้านบาท
(101.76)
(73.99)
160.59
(15.16)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

ปี 2559
ล้านบาท
(686.55)
8.32
685.48
7.25

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการในปี 2555 ส่งผลให้มีลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินในปี 2559
จ�ำนวน 649.75 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 1,044.23 ล้านบาท โดยการขยายตัวของลูกหนี้ตามสัญญา
กูย้ มื เงินนัน้ มีสาเหตุมาจากการสนับสนุนให้ลกู ค้าเดิมทีเ่ คยใช้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ มาใช้บริการ
ในผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 101.76 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของลูกหนีจ้ ากการให้สนิ เชือ่ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 73.99 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับ
จากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 160.59 ล้านบาท

(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายละเอียดรายการหนี้สินทางการเงิน ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะจากสถาบันการเงิน) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

%
เปลี่ยนแปลง

ปี 2560

ปี 2559

382.60

843.84

-461.24

-54.66

34.87

52.16

-17.29

-33.15

679.16

499.25

+179.91

+36.04

65.66

1.14

+64.52

+5,659.65

รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

1,162.29

1,396.39

-23.41

-16.76

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

1,018.76

475.78

+542.98

+114.12

รวมแหล่งเงินทุน

2,181.05

1,872.17

+308.88

+16.50

1.14

2.93

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเข่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน

อัตราส่วนหนีส้ นิ ทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
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แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ท�ำให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ ง
ในเรื่องของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เป็นสินเชื่อระยะสั้น ไม่ว่าจะ
เป็นสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเชื่อเพื่อการ
จัดหาหนังสือค�้ำประกันซองเพื่อยื่นประมูล สินเชื่อเพื่อ
โครงการ และการจัดหาสินค้า บริษัทฯ จะสามารถปรับ
อัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียมตามต้นทุนทางการเงิน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ส�ำหรับสินเชื่อทางการเงินและ
สินเชือ่ เช่าซือ้ ซึง่ บริษทั ฯ คิดอัตราดอกเบีย้ กับลูกค้าเป็น
อัตราดอกเบีย้ คงที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุน
ทางการเงินของบริษทั ฯ กับอัตราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับลูกค้า
จะมีการบวกเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับความเสี่ยงด้าน
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น และจาก
การขายตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) ท�ำให้มคี วามเสีย่ ง
จากภาวะความต้องการซื้อในตลาดตราสารหนี้
1. หนี้สิน
ณ สิน้ ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวมจ�ำนวน
1,515.78 ล้านบาท 1,327.52 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยหนีส้ นิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจากธนาคารและการขายลด
ตั๋วแลกเงิน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเป็นไปตาม
การขยายตัวของสินเชื่อของบริษัทฯ
ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วน
เงินให้กตู้ อ่ เงินกูเ้ ป็น 1.32 เท่า และ 1.84 เท่า ตามล�ำดับ
แสดงให้เห็นว่าเงินที่กู้รับมาทั้งหมดก็จะน�ำไปปล่อย
สินเชือ่ ทั้งหมด

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ส�ำหรับปี 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.19 เท่า และ 1.30 เท่า ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ เริ่มมีหนี้สินในอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ
ท�ำให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินกู้มาเพื่อใช้ส�ำหรับการน�ำไป
ปล่อยสินเชือ่ ให้แก่ลกู ค้า เพือ่ สร้างรายได้กลับเข้าบริษทั

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานในอนาคต
แหล่งเงินทุนที่พอเพียงและหลากหลายจะเป็นปัจจัย
หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้รับผลตอบแทนมาก
น้อยเพียงใด ซึง่ ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ น
โครงสร้างเงินทุนจากการกู้ยืมที่พึ่งพิงเพียงเงินกู้จาก
สถาบันการเงินเป็นหลักในอดีต มาเป็นการระดมเงินทุน
ผ่านตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ โดยที่ ณ สิ้นปี 2559
บริษัทฯ ได้มีการขายลดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
เป็นปริมาณจ�ำนวนเงินสูงถึง 625 ล้านบาท ต่อมา ณ สิน้ ปี
2560 บริษทั ฯ ได้จา่ ยช�ำระคืนตัว๋ แลกเงินไปบางส่วนตาม
สภาวะการณ์ของตลาดตราสารหนี้ ท�ำให้มยี อดคงเหลือ
จ�ำนวน 245 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ออกหุน้ กูเ้ พือ่ เสนอขายแก่บคุ คล
ทัว่ ไป ซึง่ มติดงั กล่าวได้ถกู น�ำเข้าพิจารณาในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2560 และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ
อนุมตั กิ ารออกหุน้ กูด้ งั กล่าวเป็นทีเ่ รียบร้อย ซึง่ จะท�ำให้
บริษทั ฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพิม่ เติมและจะสามารถบริหาร
จัดการเงินทุนได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จากการที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเชื่อที่หลากหลาย
ครบวงจรการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ เป็นผลให้
บริษทั ฯ สามารถสร้างรายได้และก�ำไรได้เพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี
ส่งผลให้กำ� ไรสะสมของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ โดยส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2559 และสิน้ ปี 2560 มีจำ� นวน 475.78
ล้านบาท และ 1,018.76 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit
Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,120,000 บาท และจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติ
การก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2560 เป็น
จ�ำนวนเงิน 1,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 330,000 บาท
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีค่า
บริการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา
และค่ า ส� ำ เนาเอกสารที่ ต ้ อ งช� ำ ระให้ กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี
ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีหรือส�ำนักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในด้านของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2559 และ
ปี 2560 บริษทั ฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในอัตราร้อยละ 22.70 และ ร้อยละ 19.47 ตามลําดับ
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ เป็น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วย
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
3. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
กรรมการตรวจสอบ
5. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพีรภา เปี่ยมอุดมสุข ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�ำกับดูแลรายงานและงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เสนอให้บริษทั ฯ แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชี และปฏิบตั งิ านอืน่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�ำนวน 5 ครั้ง โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องรายงาน
และงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหาร
ความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อสรุปที่เป็นสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี พร้อมทัง้ แสดงความเห็นและข้อสังเกต เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงาน
ทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานถูกต้องตามที่ควร โดยจัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินที่เพียงพอ
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
โดยเชิญผู้ตรวจสอบภายในอิสระและฝ่ายจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน
3. สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นว่าการท�ำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อทางบริษัทฯ
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติ
5. พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ประเมิน
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
6. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

(นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2560
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�ำปีบัญชี 2560 ของบริษัท ลีซ อิท
จ�ำกัด (มหาชน) ที่จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญ โปร่งใส อย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนมี
การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท�ำงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีบัญชี 2560 ของบริษัท
ดังนัน้ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อรายงานทางการเงินของบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูซ้ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ
มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส
ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทัง้ ให้มคี วามเพียงพอของการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการก�ำกับดูแลของบริษัท ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสม
ของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป มีการใช้นโยบายบัญชี
ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นางดวงพร สุจริตานุวัต)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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(นายสมพล เอกธีรจิตต์)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และ
งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำย
กำรบัญชีที่สำคัญ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีทขี่ ำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
ค่ าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.6 ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้แต่ละประเภท
ประมำณกำรตำมผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ ซึ่งในกำรประมำณกำรจำเป็ นต้องอำศัยข้อสมมติหลำยประกำร
ผูบ้ ริ หำรจึงจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหำ
ในกำรจ่ำยชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงพิจำรณำช่วงเวลำที่ควรจะรับรู ้ประมำณกำรผลขำดทุนดังกล่ำว
นอกจำกนี้ กำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญดังกล่ำวถือว่ำมีนยั สำคัญ เนื่องจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั ฯมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้ อรวมจำนวน 2,242 ล้ำนบำท (คิดเป็ นร้อยละ 96 ของยอด
สิ นทรัพย์รวม) และมีค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญจำนวน 110 ล้ำนบำท ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำร
ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำและทำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรติดตำมหนี้ของลูกหนี้ กำรรับชำระหนี้
กำรคำนวณอำยุหนี้คงค้ำง หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้และกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯ
ออกแบบไว้ และได้ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติและวิธีกำรที่บริ ษทั ฯใช้ในกำรคำนวณค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ของลูกหนี้ โดยกำรสอบทำนข้อมูลหลักกับแหล่งที่มำของข้อมูล นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำควำมสม่ำเสมอใน
กำรประยุกต์ใช้ขอ้ สมมติ สุ่ มทดสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรคำนวณค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ทดสอบกำรคำนวณอำยุหนี้คงค้ำง และกำรคำนวณสำรองเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้แต่ละประเภท
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บริ ษทั ฯมีนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 โดยในปี 2560
บริ ษทั ฯมีรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อรวมจำนวน 266 ล้ำนบำท (คิดเป็ นร้อยละ 63 ของรำยได้รวม) ซึ่งถือ
เป็ นรำยได้หลักของกิจกำร โดยรำยได้ดงั กล่ำวเกิดจำกกำรให้สินเชื่อกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกรำย และมีกำรให้
สิ นเชื่อหลำกหลำยประเภท ซึ่งสัญญำแต่ละประเภทมีเงื่อนไขในกำรรับรู ้รำยได้ที่แตกต่ำงกัน ทำให้บริ ษทั ฯมี
วิธีกำรรับรู ้รำยได้ที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเภทสัญญำ นอกจำกนี้ กำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยอำศัยกำรประมวลผล
โดยระบบสำรสนเทศเป็ นหลัก ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสนใจกับกำรตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยว่ำได้รับรู ้
ด้วยมูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่ควรจะเป็ นและในระยะเวลำที่เหมำะสม
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในทัว่ ไปของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับกำรปล่อยสิ นเชื่อ กำรรับชำระเงิน กำรคำนวณกำรรับรู ้รำยได้
ดอกเบี้ย โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุม
ที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ และข้ำพเจ้ำได้สุ่มตัวอย่ำงสัญญำเงินให้สินเชื่อแต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบกำรบันทึก
รำยกำรเงินให้สินเชื่อ กำรรับชำระเงินและกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ
และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล
บัญชีรำยได้ดอกเบี้ยที่รับรู ้ตลอดระยะเวลำบัญชี และกำรหยุดรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ย และสุ่ มตรวจสอบกำรบันทึก
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรำยได้ดอกเบี้ยซึ่ งถูกบันทึกผ่ำนสมุดรำยวันทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ป
ได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
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ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
4
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ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำ
กำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้

•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

•

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

สมใจ คุณปสุ ต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4499
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 9 กุมภำพันธ์ 2561
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ตารางแสดงงบการเงิน

สิ นทรั พย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น
ลูกหนี� ตามสัญญาเงินให้กูย้ มื - ส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ลูกหนี� จากการรับซื� อสิ ทธิเรี ยกร้อง - ส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อ - ส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน�
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
ลูกหนี� ตามสัญญาเงินให้กูย้ มื - สุทธิส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ลูกหนี� จากการรับซื� อสิ ทธิเรี ยกร้อง - สุ ทธิจากส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อ - สุ ทธิจากส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2560

(หน่วย: บาท)
2559

7
8
9
10
11
12
13

63,557,720
59,994,151
14,673,579
989,745,350
840,490,556
106,664,312
52,195,431
2,141,125
11,392,637
2,140,854,861

78,721,442
25,563,747
640,761,830
846,532,067
111,188,925
80,598,352
2,141,125
10,339,645
1,795,847,133

15
10
11
12
13
16
17
18

41,261,225
14,191,860
83,976,943
31,525,600
9,339,437
4,080,126
21,045,294
205,420,485
2,346,275,346

29,939,538
908,763
111,734,265
28,660,912
10,165,213
3,633,532
10,669,329
195,711,552
1,991,558,685

ตารางแสดงงบการเงิน

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
� วันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

Creating opportunities for all / 79

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
� วันที� 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
หนี�สินและส่ วน�อง�ู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั�น
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น
เงินกูย้ ืมระยะยาว - ส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
หุ ้นกู้ - ส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าซื�อที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับรอคืนให้ลูกหนี�
หนี�สินหมุนเวียนอืน�
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ น�ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
หุ ้นกู้ - สุ ทธิจากส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าซื�อ - สุ ทธิจากส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่วนที���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส� ิ น�ม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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2560

(หน่วย: บาท)
2559

19
20
21
22
23
24

382,595,585
529,426
22,201,000
149,952,338
51,039,767
565,630
23,097,812
65,466,189
70,544,552
765,992,299

843,838,462
2,430,727
20,258,546
199,783,769
488,492
13,836,731
58,895,374
39,873,293
1,179,405,394

21
22
23
24
25

12,665,000
529,217,543
13,946,483
99,311
5,598,803
561,527,140
1,327,519,439

31,902,000
299,467,079
648,413
4,359,740
336,377,232
1,515,782,626

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
� วันที� 31 ธันวาคม 2560
2560

26

300,000,000.00

200,000,000

26

220,076,056
71,330,591
399,617,380

200,000,000
70,718,399
-

24,121,139
303,610,741
1,018,755,907
2,346,275,346
-

16,846,139
188,211,521
475,776,059
1,991,558,685
-

27
28

ตารางแสดงงบการเงิน

หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 300,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2559: หุ ้นสามัญ 200,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ทุนจดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 220,076,056 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2559: หุ ้นสามัญ 200,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
�บสําคัญแสดงสิ ท�ิทจ�ี ะ�ื� อหุ ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�
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บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี�ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้อ�นื
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสู ญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุ

2560

(หน่วย: บาท)
2559

29
30
31

265,574,242
139,793,622
13,596,944
418,964,808

174,297,499
97,004,433
15,888,798
287,190,730

38,481,071
78,592,233
58,469,138
175,542,442
243,422,366
(62,093,764)
181,328,602
(35,839,984)
145,488,618

28,405,763
63,259,351
23,751,045
115,416,159
171,774,571
(45,019,198)
126,755,373
(26,093,104)
100,662,269

(718,429)
143,686
(574,743)

-

144,913,875

100,662,269

0.66
0.53

0.46
0.46

14

18

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� :
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
กําไรต่อหุ ้นปรับลด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

�อดค��หลือ � วันที� 1 มกราคม 2560
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 27)
หุ น้ สามัญทีอ� อกระหว่างปี จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 26.3)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
โอนกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอ�น� สําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
�อดค��หลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2560

�อดค��หลือ � วันที� 1 มกราคม 2559
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
โอนกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28)
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอ�น� สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
�อดค��หลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)
�บ��ด�การ��ลี��น��ล��� วน�อ��ู้ถือหุ้น
�ํ าหรับ�ี �ิ� น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560

200,000,000
76,524
19,999,532
220,076,056
-

ทุนทีอ� อกจําหน่าย
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว
200,000,000
200,000,000
70,718,399
612,192
71,330,591
-

400,000,000
(382,620)
399,617,380
-

ส่ วนเกินมูลค่า ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
ทีจ� ะ���อหุน้
70,718,399
70,718,399
16,846,139
7,275,000
24,121,139
-

188,211,521
(22,239,655)
(7,275,000)
145,488,618
(574,743)
144,913,875
303,610,741
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
11,681,139
128,712,668
(35,998,416)
5,165,000
(5,165,000)
100,662,269
100,662,269
16,846,139
188,211,521

ตารางแสดงงบการเงิน
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475,776,059
400,000,000
306,096
(2,240,123)
145,488,618
(574,743)
144,913,875
1,018,755,907
-

รวม
411,112,206
(35,998,416)
100,662,269
100,662,269
475,776,059

(หน่วย: บาท)

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสู ญของลูกหนี�
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายดอกเบี�ยรับตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื� อ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี� สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อ�นื
ลูกหนี�ตามสัญญาเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี�จากการรับซื� อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
หนี�สินจากการดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อ�นื
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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2560

(หน่วย: บาท)
2559

181,328,602

126,755,373

3,050,883
58,469,138
5,849
(2,118)
(38,727,575)
520,634
62,093,764

2,340,991
23,751,045
(2,532)
(33,021,239)
473,160
45,019,198

266,739,177

165,315,996

9,432,554
(394,481,990)
(12,824,904)
57,338,234
34,031,114
(1,804,330)

(106,310)
(447,392,409)
(343,978,174)
(26,673,069)
13,624,966
(2,141,125)
(2,837,172)

(1,901,301)
36,906,028
(6,565,418)
(58,447,981)
(36,761,116)
(101,774,515)

1,774,294
25,898,068
(616,514,935)
(43,431,696)
(26,604,342)
(686,550,973)

บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(60,000,000)
(11,321,687)
(2,677,318)
7,735
(73,991,270)

13,409,157
(5,103,249)
16,928
8,322,836

(461,242,877)
400,000,000
306,096
6,530,000
(23,824,546)
378,458,080
(200,000,000)
(605,760)
108,383,029
(45,174,436)
(2,227,523)
160,602,063
(15,163,722)
78,721,442
63,557,720
-

530,654,430
54,700,000
(12,845,600)
149,574,588
(605,758)
(35,998,416)
685,479,244
7,251,107
71,470,335
78,721,442

ตารางแสดงงบการเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื� อเงินลงทุนเพื�อค้า
เงิน�ากธนาคารที�มภี าระคํ�าประกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินสดจ่ายซื� ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทจ�ี ะซื� อหุน้
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ�ื อหุ น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู ้
เงินสดจ่ายชําระคืนหุ ้นกู้
เงินสดจ่ายชําระหนี� สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากสัญญาเช่าซื� อ
เงินสดจ่ายชําระคืนสัญญาเช่าซื� อ
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรา�การเที�บเท่ าเงินสดเ�ิ�ม���น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรา�การเที�บเท่ าเงินสด � วันสิ�นปี

2560

(หน่วย: บาท)
2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ลี ซ อิท จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
บริ ษทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จหลักในกำรให้บริ กำรทำงกำรเงินในรู ปของกำรเช่ ำซื้ อ กำรเช่ ำกำรเงิ น กำรให้สินเชื่ อ
โดยกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยสิ นค้ำและบริ กำร และกำรให้กูย้ มื เงิน ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 900/17 ชั้น 21 อำคำรไอที โปรเฟสชัน่ แนล ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุ งเทพมหำนคร 10120

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ ลงวันที่ 11 ตุล ำคม
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปรั บ ปรุ งถ้อยค ำและค ำศัพ ท์ กำรตี ค วำมและกำรให้แนวปฏิ บ ัติ
ทำงกำรบัญ ชี ก ับ ผู ้ใ ช้ ม ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำ วมำถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ัทฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ งจะไม่มี ผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
4.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ
กำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
ก) รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเงินให้กยู้ มื และจำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
บริ ษทั ฯรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเงินให้กูย้ ืมและจำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมเกณฑ์คงค้ำงตำม
วิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเว้นในกรณี ที่ลูกหนี้ คำ้ งชำระเกินกว่ำเก้ำสิ บวัน
จะรับรู ้เมื่อได้รับชำระ
ข) รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ
บริ ษทั ฯรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้ อตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่
แท้จริ งตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเว้นในกรณี ที่ลูกหนี้คำ้ งชำระเกินกว่ำเก้ำสิ บวันจะรับรู ้เมื่อได้รับชำระ
ค) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
ก) ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำยถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
ข) ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงจำกกำรให้สินเชื่อ
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรให้สินเชื่ อ เช่น ค่ำนำยหน้ำ จะปั นส่ วนทยอยรับรู ้ตำมวิธี
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดหมำยถึง เงิ นสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคื นภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดื อนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
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4.4 เงินลงทุนชั่ วครำว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของรำยได้อื่นหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
4.5 ลูกหนี้
ลูกหนี้ ประกอบด้วย ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงินและลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ซึ่ งแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับ
รำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซื้ อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ (รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้) แสดงเป็ นรำยกำร
หักจำกลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงรอตัดบัญชีจะแสดง
เป็ นรำยกำรหักจำกรำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้
4.6 ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้
ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับลู กหนี้ กำรค้ำ ลู กหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลูกหนี้ จำกกำรรับ
ซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องในอัตรำร้อยละของยอดลูกหนี้ที่คำ้ งชำระ โดยคำนึ งถึงจำนวนเดือนคงค้ำงของลูกหนี้ เป็ น
เกณฑ์ ประกอบกับประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสำหรับลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อและเช่ำกำรเงินในอัตรำร้อยละของยอด
ลูกหนี้ที่คำ้ งชำระสุ ทธิจำกรำยได้ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ โดยคำนึงถึงจำนวนเดือนคงค้ำงของลูกหนี้เป็ นเกณฑ์
ประกอบกับประสบกำรณ์ ในกำรเก็บเงิ นในอดี ตและตำมสถำนะปั จจุบนั ของลู กหนี้ คงค้ำง ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้พิจำรณำกันสำรองเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงผลสู ญเสี ยที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.7 ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพย์สินรอกำรขำยเป็ นสิ นทรัพย์ที่ยึดมำจำกลูกหนี้ ซึ่ งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรื อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะตำ่ กว่ำ
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4.8 อุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)

อุปกรณ์สำนักงำน
เครื่ องตกแต่ง
คอมพิวเตอร์
ยำนพำหนะ

-

5 ปี
5 ปี
3 ปี
10 ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่ำเสื่ อมรำคำของอุ ป กรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุ น ของสิ น ทรัพ ย์โดยวิธี เส้ น ตรงตำมอำยุก ำรให้ป ระโยชน์
โดยประมำณดังนี้

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรตัดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษ ัท ฯตัด รำยกำรอุ ป กรณ์ อ อกจำกบัญ ชี เมื่ อ จำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ห รื อ คำดว่ำ จะไม่ ไ ด้รับ ประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพ ย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
บริ ษทั ฯตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั ดังนี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

10 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
4.10 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำด
ว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะ
สู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.11 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ ำว
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.12 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริ ษ ทั ฯรับ รู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ต้องเสี ยภำษี ทุก รำยกำร แต่รับ รู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรั บผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั
ภำษี

4.13 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มี
อำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.14 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ ำที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำ
เช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำ
ปัจจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหัก
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ ำที่ ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถื อเป็ น
สัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่ จ่ำยตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนรับ รู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ทั ฯจะบันทึ ก ประมำณกำรหนี้ สิ นไว้ในบัญ ชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุก ำรณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมีค วำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษ ทั ฯจะเสี ยทรั พ ยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่ อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.16 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธ รรม หมำยถึ ง รำคำที่ค ำดว่ำจะได้รับ จำกกำรขำยสิ นทรั พ ย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่ อโอน
หนี้ สิ นให้ ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมู ลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิน ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่ องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
โดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจำนวนเงิ นที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ แต่ละประเภท ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต
อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ัทฯจะรับ รู ้ สิ นทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี ส ำหรั บ ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หัก ภำษี เมื่ อ มี ค วำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะมี กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่ จะใช้ป ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้
รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ
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ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์

มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้ อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้
ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจำลองกำรประเมิ น มู ล ค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ ใช้ใ นแบบจำลองได้ม ำจำกกำร
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ ยนแปลงของสมมติฐำนที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม
6.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ที่ ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษ ัท ฯและบุ คคลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องกัน
เหล่ ำนั้น ซึ่ งบริ ษ ัท ฯมี น โยบำยในกำรก ำหนดรำคำส ำหรั บ รำยกำรค้ำระหว่ำ งกัน และรำยชื่ อกิ จกำรที่
เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
1. ค่ำซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรและค่ำบริ กำรจ่ำยอื่นเรี ยกเก็บตำมรำคำที่ตกลงกัน
2. ซื้ อและขำยสิ นทรัพย์ถำวรเป็ นไปตำมรำคำตลำด
ชื่อกิจกำร
บริ ษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จำกัด
บริ ษทั เอส พี วี ไอ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั กลุ่มแอดวำนซ์ รี เสิ ร์ช จำกัด
บริ ษทั ทัช ปริ นท์ติ้ง รี พบั ลิค จำกัด

ควำมสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
มีกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน (ในฐำนะคู่สมรส)
มีกรรมกำรร่ วมกัน (ในฐำนะคู่สมรส)
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รำยกำรธุรกิจที่สำคัญในระหว่ำงปี ระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2560
2559
รำยกำรธุ รกิจกับผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
(บริ ษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน))
ค่ำบริ กำรจ่ำยอื่น ๆ
เงินปั นผลจ่ำย
ซื้อสิ นทรัพย์
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำบริ กำรจ่ำยอื่น ๆ
ซื้อสิ นทรัพย์

684
7,298
-

550
14,364
23

4,476
138

4,077
-

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2560
2559
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - เจ้ำหนี้ อื่น
ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

90
439
529

64
2,367
2,431

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั ฯมี ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ พ นัก งำนที่ ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
2560
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
22,295
20,775
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
1,076
844
รวม
23,371
21,619
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7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงิ นฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ยร้ อยละ 0.1 - 0.4 ต่อปี (2559:
ร้อยละ 0.4 ต่อปี )
8.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: พันบำท)
2560
2559
20
20
63,538
78,701
63,558
78,721

เงินลงทุนชั่ วครำว
(หน่วย: พันบำท)
2559

2560

หลักทรัพย์ เพื่อค้ ำ
หน่วยลงทุน
หัก: กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
ของหลักทรัพย์
รวมหลักทรัพย์ เพื่อค้ ำ - สุ ทธิ

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดหน่ำย
60,000
(6)
59,994

มูลค่ำยุติธรรม

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม

59,994

-

-

-
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9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
2560

(หน่วย: พันบำท)
2559

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

9,304

18,489

3,064
1,145
1,855
315
15,683
(2,170)
13,513

5,278
315
24,082
(712)
23,370

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

1,160
1,160
14,673

2,194
2,194
25,564

10. ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเงินให้ ก้ ูยืม
(หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
- สุทธิ
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ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้
กูย้ มื - ส่วนที่ถึงกำหนด กูย้ มื - ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
ชำระภำยในหนึ่งปี
เกินกว่ำหนึ่งปี
รวม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
1,030,039
649,749
14,192
1,044,231
649,749
(40,294)
(8,987)
(40,294)
(8,987)
989,745

640,762

14,192

-

1,003,937

640,762

11

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืมสำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำง
นับจำกวันครบกำหนดชำระได้ดงั ต่อไปนี้
2560
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื - สุ ทธิ

873,438

604,331

99,443
31,056
33,721
6,573
1,044,231
(40,294)
1,003,937

29,351
12,835
3,232
649,749
(8,987)
640,762

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: พันบำท)
2559

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯได้รับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในกำรรับชำระหนี้ตำมสัญญำระหว่ำง
ลูกหนี้กบั คู่สัญญำให้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นหลักประกันเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำวเต็มจำนวน
11. ลูกหนีจ้ ำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรียกร้ อง
(หน่วย: พันบำท)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิ ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิ
เรี ยกร้อง - ส่วนที่ถึงกำหนด เรี ยกร้อง - ส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี (1)
ชำระเกินกว่ำหนึ่งปี
2559
2560
2559
2560
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง 892,328
878,594
909
(51,837)
(32,062)
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
840,491
846,532
909
- สุทธิ

รวม
2560
892,328
(51,837)

2559
879,503
(32,062)

840,491

847,441

(1) ลูกหนีจ้ ากการรั บซื ้อสิ ทธิ เรี ยกร้ องส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้
(2) ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีท้ ั้งจานวนแสดงหั กจากลูกหนีส้ ่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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บริ ษทั ฯมีนโยบำยในกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องโดยบริ ษทั ฯได้ให้สินเชื่อในอัตรำประมำณร้อยละ 70 - 95 ของ
มูลค่ำในใบแจ้งหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลู กหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ องสำมำรถจำแนก
อำยุตำมระยะเวลำคงค้ำงนับจำกวันครบกำหนดชำระได้ดงั นี้

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้อง - สุ ทธิ

2560

(หน่วย: พันบำท)
2559

700,028

762,500

110,719
29,743
4,110
14,303
33,425
892,328
(51,837)
840,491

44,873
23,657
26,337
13,810
8,326
879,503
(32,062)
847,441

12. ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลู กหนี้ ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นมี ระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉลี่ ยประมำณ
3 ปี และมี กำหนดจ่ำยค่ำงวดเป็ นรำยงวดเท่ ำกันทุกงวดและคิ ดดอกเบี้ ยคงที่ ตลอดอำยุสั ญญำ ซึ่ งลู กหนี้ ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบกำหนดชำระตำมสัญญำได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนด กำรเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี (1)
ชำระเกินกว่ำหนึ่งปี
2560
2559
2560
2559
122,082
130,367
91,999
125,209
(15,263)
(19,132)
(8,022)
(13,475)
106,819
111,235
83,977
111,734
(155)
(46)
106,664
111,189
83,977
111,734

รวม
2560
214,081
(23,285)
190,796
(155)
190,641

2559
255,576
(32,607)
222,969
(46)
222,923

(1) ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้
(2) ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีท้ ั้งจานวนแสดงหั กจากลูกหนีส้ ่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ นสำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำงนับ
จำกวันครบกำหนดชำระ (พิจำรณำเป็ นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหนี้ งวดใดงวดหนึ่ งค้ำงชำระให้ถือว่ำยอด
หนี้ท้ งั สัญญำค้ำงชำระด้วย) ได้ดงั นี้

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ

180,041

219,629

5,981
4,774
190,796
(155)
190,641

2,079
1,261
222,969
(46)
222,923

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2560

(หน่วย: พันบำท)
2559

บริ ษทั ฯได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในกำรรับเงิ นตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่ วนหนึ่ งเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะ
สั้ นและเงิ นกู้ยื ม ระยะยำวที่ ได้รั บ จำกสถำบันกำรเงิ น ตำมที่ กล่ ำวไว้ในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ นข้อ
19 และ 21
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2560 ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ ตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นซึ่ งใช้เป็ นหลักประกันเงิ นกู้ยืม
ระยะสั้นมีจำนวน 22 ล้ำนบำท และอีกจำนวน 70 ล้ำนบำท เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยำว (2559: 46 ล้ำนบำท
และ 81 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

Creating opportunities for
14 all / 99

13. ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลู กหนี้ ตำมสัญญำเช่ ำซื้ อมี ระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉลี่ ยประมำณ 2 ปี
และมี กำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็ นรำยงวดเท่ ำกันทุ กงวดและคิ ดดอกเบี้ ยคงที่ ตลอดอำยุสั ญญำ ซึ่ งลู กหนี้ ตำม
สัญญำเช่ำซื้ อแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบกำหนดชำระตำมสัญญำได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หัก: รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกิน
ภำยในหนึ่งปี (1)
กว่ำหนึ่งปี
2559
2560
2559
2560
73,694
97,723
33,593
31,894
(7,371)
(8,066)
(2,067)
(3,233)
66,323
89,657
31,526
28,661
(14,128)
(9,059)
52,195
80,598
31,526
28,661

รวม
2560
107,287
(9,438)
97,849
(14,128)
83,721

2559
129,617
(11,299)
118,318
(9,059)
109,259

(1) ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้
(2) ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีท้ ั้งจานวนแสดงหั กจากลูกหนีส้ ่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ลู กหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อสำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำงนับ
จำกวันครบกำหนดชำระ (พิจำรณำเป็ นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหนี้ งวดใดงวดหนึ่งค้ำงชำระให้ถือว่ำยอด
หนี้ท้ งั สัญญำค้ำงชำระด้วย) ได้ดงั นี้
2560
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ - สุ ทธิ
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(หน่วย: พันบำท)
2559

67,181

106,080

13,407
2,978
12,841
1,442
97,849
(14,128)
83,721

1,932
1,293
9,013
118,318
(9,059)
109,259
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14. ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ

ยอดต้นปี
บวก: หนี้สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2560
2559
51,825
30,200
58,469
23,751
(2,126)
110,294
51,825

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื ลูกหนี้
จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อและดอกเบี้ยค้ำงรับ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เป็ นดังนี้

15. เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2560 บริ ษ ทั ฯมี เงิ นฝำกธนำคำรที่ มี ข ้อจำกัดในกำรเบิ กใช้เป็ นจำนวนรวม 41 ล้ำนบำท
ซึ่ งประกอบด้วยเงิ น ฝำกธนำคำรจำนวน 1 ล้ำนบำท เป็ นเงิ นโอนสิ ท ธิ ที่ บ ริ ษ ทั ฯได้รับ จำกลู ก หนี้ โดยมี
ข้อก ำหนดในกำรเบิ กถอนกับ ทำงธนำคำรที่ ให้สิ น เชื่ อกับ บริ ษ ทั ฯ และอี กจำนวน 40 ล้ำนบำท ได้น ำไป
ค้ ำประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกัน ซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมลู ก ค้ำของบริ ษ ัท ฯ (2559: 30 ล้ำนบำท
1 ล้ำนบำท และ 29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

Creating opportunities for
16 all / 101

16. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)
ส่ วน
ปรับปรุ ง
สำนักงำนเช่ำ เครื่ องตกแต่ง คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกรำคม 2559
ซื้อเพิม่
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วน
ที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วน
ที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

อุปกรณ์
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

ทรัพย์สิน
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

3,307
218
3,525
786
920
5,231

676
26
702
16
718

1,885
405
(44)
2,246
965
(44)
3,167

1,906
1,031
2,937
240
3,177

6,493
6,493
6,493

920
920
(920)
-

14,267
2,600
(44)
16,823
2,007
(44)
18,786

902
662

324
114

1,361
349

723
369

1,234
649

-

4,544
2,143

1,564
1,011

438
121

(29)
1,681
481

1,092
565

1,883
649

-

(29)
6,658
2,827

2,575

559

(38)
2,124

1,657

2,532

-

(38)
9,447

1,961

264

565

1,845

4,610

920

10,165

2,656
31 ธันวำคม 2560
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2559 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

159

1,043

1,520

3,961

-

9,339

31 ธันวำคม 2559

2560 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

2,143
2,827

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลื อของยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ ำกำรเงิ นโดยมี
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงินประมำณ 1.9 ล้ำนบำท (2559: 2.2 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีเครื่ องตกแต่งสำนักงำน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงำนจำนวนหนึ่ง
ซึ่ งตัดค่ ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มู ล ค่ำตำมบัญ ชี ก่ อนหัก ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 1.8 ล้ำนบำท (2559: 1.2 ล้ำนบำท)
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17. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวำคม 2560

1,969
90
48
2,107
916
420
3,443

95
2,413
(48)
2,460
1,795
(420)
(2,040)
1,795

2,064
2,503
4,567
2,711
(2,040)
5,238

736
198
934
224
1,158

-

736
198
934
224
1,158

1,173

2,460

3,633

2,285

1,795

4,080

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รำคำทุน
1 มกรำคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
31 ธันวำคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2559
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2559
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2560
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2559

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอำยุกำรตัดจำหน่ำยคงเหลือ 0 - 9.9 ปี

Creating opportunities for
18 all / 103

18. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
18.1 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
2560
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรกจำกกำรทำสัญญำเช่ำกำรเงิน
และสัญญำเช่ำซื้ อรอรับรู ้
ผลต่ำงรำยได้ที่รับรู ้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำนำยหน้ำรอตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ น้ กูร้ อตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงรำยได้ที่รับรู ้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ
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(หน่วย: พันบำท)
2559

22,059
1,120

10,365
872

49
23,228

57
105
11,399

(945)
(1,166)
(72)
(2,183)
21,045

(580)
(150)
(730)
10,669
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18.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

46,072

30,454

(10,232)
35,840

(4,361)
26,093

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2560

(หน่วย: พันบำท)
2559

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2560
2559
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
144
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชี กบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2560
2559
181,329
126,755
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

ร้อยละ 20
36,266

ร้อยละ 20
25,351

192
(133)
(485)
(426)
35,840

168
(119)
693
742
26,093

Creating opportunities 20
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19. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ น

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น

ตัว๋ แลกเงิน
รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของตัว๋ แลกเงิน
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
5.45 - 6.00, MOR - 1,
MOR - 1.75, MLR ± 0.25,
MLR - 0.50
3.85 - 5.00

2560

(หน่วย: พันบำท)
2559

2,433
137,959

1,734
220,303

245,000
385,392
(2,796)
382,596

625,000
847,037
(3,199)
843,838

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งจำนวน 43 ล้ำนบำท (2559: 39 ล้ำนบำท)
ค้ ำประกันโดยกำรโอนสิ ทธิเรี ยกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 12
ภำยใต้สัญญำเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นได้ระบุขอ้ กำหนดบำงประกำรเพื่อให้บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตำม เช่ น กำรดำรง
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ และกำรดำรงอัตรำส่ วนกำรถือ
หุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ในบริ ษทั ฯ
20. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
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(หน่วย: พันบำท)
2560
2559
529
2,431
529
2,431

21

1 เมษำยน 2557
15 ธันวำคม 2557
20 เมษำยน 2559
22 ธันวำคม 2559
16 กุมภำพันธ์ 2560
16 กุมภำพันธ์ 2560

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

7.3
7.2
18.7
36.0
3.7
2.8

(ล้ำนบำท)

วงเงินกูย้ มื

6,600
12,348
2,113
1,140
22,201

196
1,115
6,600
12,348
20,259

1,650
10,275
740
12,665

8,250
23,652
31,902

8,250
22,623
2,113
1,880
34,866

196
1,115
14,850
36,000
52,161

2 ปี 9 เดือน
2 ปี 11 เดือน
2 ปี 10 เดือน
2 ปี 11 เดือน
1 ปี 10 เดือน
2 ปี 6 เดือน

ระยะเวลำ
เงินกู้

ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
7 งวด
ทุก 1 เดือน

ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน
ทุก 1 เดือน

อัตรำดอกเบี้ย MLR ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ย MLR - 0.75 ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ย MLR - 0.75 ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี

เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญำเงินกูย้ มื
ชำระคืน
ชำระ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ มื ระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้จำนวน 95 ล้ำนบำท (2559: 78 ล้ำนบำท)

22

ภำยใต้สัญ ญำเงินกู้ยืมดังกล่ ำว บริ ษทั ฯต้องปฏิ บ ตั ิ ตำมเงื่ อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ ระบุ ในสั ญญำ เช่ น กำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
กำรดำรงสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ฯของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ กำรโอนสิ ทธิในบัญชีเงินฝำก รวมทั้งกำรโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้
ในหมำยเหตุขอ้ 12

รวมเงินกูย้ มื ระยะยำว

วันที่ทำสัญญำ

ลำดับ
ที่

จำนวนเงินกูย้ มื (พันบำท)
ส่วนที่ถึงกำหนด
ส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี ชำระเกินกว่ำหนึ่งปี
รวม
2560
2559
2560
2559
2560
2559

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 รำยละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้

21. เงินกู้ยืมระยะยำว/ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยำวทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
52,161
6,530
(23,825)
34,866

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
บวก: เงินกูเ้ พิ่มระหว่ำงปี
หัก: จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
22. หุ้นกู้
ลำดับ
1.

2.

3.

4.

5.

วันที่ออกหุน้ กู้

เงื่อนไข

29 เมษำยน 2558 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 3 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
9 กรกฎำคม 2558 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 2 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.30 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
1 มิถุนำยน 2559 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 3 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
2 พฤษภำคม 2560 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 3 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.75 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
22 สิ งหำคม 2560 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 2.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
6.00 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

รวม
หัก: ค่ำใช้จ่ำยหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
2559

2560
150,000

150,000

-

200,000

150,000

150,000

85,000

-

300,000

-

685,000
(5,830)
679,170
(149,952)
529,218

500,000
(749)
499,251
(199,784)
299,467

หุ ้นกูม้ ีขอ้ ปฏิบตั ิบำงประกำรที่บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำม เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ น กำรจ่ำยปั นผลและ
กำรจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สิน เป็ นต้น
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23. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำซื้อ

(หน่วย: พันบำท)
2560
2559
66,542
(1,556)
64,986
(51,040)
-

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
หัก: ดอกเบี้ยตำมสัญญำรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อเงิน - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

13,946

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมจำกบริ ษทั แห่ งหนึ่งในรู ปของสัญญำเช่ำซื้ อโดยมีกำหนดชำระค่ำงวด
เป็ นรำยเดื อนเท่ ำ ๆ กันตลอดอำยุสัญญำ อำยุของสัญญำมี ระยะเวลำ 10 - 36 งวด และบริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่
จะต้องจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำ ดังนี้

-

24. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)
2560
2559
711
1,319
(46)
(183)
665
1,136
(566)
(488)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

99

648

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ ำกำรเงินกับบริ ษทั ลิสซิ่ งเพื่อเช่ ำยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำรโดยมี
กำหนดชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ

ไม่เกิน 1 ปี
609
(43)
566

2560
1 - 5 ปี
102
(3)
99

รวม
711
(46)
665
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(หน่วย: พันบำท)

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ

2559
1 - 5 ปี
710
(62)
648

ไม่เกิน 1 ปี
609
(121)
488

รวม
1,319
(183)
1,136

25. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
4,360
3,886
394
126

361
113

60
195
464
5,599

4,360

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนที่ รับรู ้ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับพนักงำนในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุน
2560
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

394
126
520

(หน่วย: พันบำท)
2559
361
113
474

บริ ษทั ฯไม่มีภำระจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวให้แก่พนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริ ษทั ฯประมำณ 13.4 ปี และ 14 ปี ตำมลำดับ
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2560
2559
2.7528%
2.9%
5.5%
5.5%
8.0 - 30.0%
8.0% - 30.0%

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

อัตรำเพิ่มขึ้น
หนี้สิน
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1
(0.3)
1
0.4
20 จำกฐำนเดิม
(0.2)

อัตรำลดลง
หนี้สิน
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1
0.4
1
(0.3)
20 จำกฐำนเดิม
0.2
(หน่วย: ล้ำนบำท)

2559

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

อัตรำเพิ่มขึ้น
หนี้สิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
1
(0.3)
1
0.4
20 จำกฐำนเดิม
(0.2)

อัตรำลดลง
หนี้สิน
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1
0.3
1
(0.3)
20 จำกฐำนเดิม
0.3

26. ทุนเรื อนหุ้น
26.1 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำนวน 100 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 100 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) จำกเดิมจำนวน 200 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ
200 ล้ำนหุ ้น มูลค่ ำหุ ้นละ 1 บำท) เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ จำนวน 300 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 300 ล้ำนหุ ้น
มู ลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) เพื่ อรองรั บกำรจ่ำยหุ ้นปั นผลและกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ ซึ่ งบริ ษ ัทฯได้
จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2560
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26.2 กำรเพิม่ ทุนจำกกำรออกหุ้นปันผล
เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิกำรจ่ำยหุ ้นปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตรำ 10 หุ ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ ้นปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2560 ทำให้ทุนเรี ยกชำระของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจำก 200,000,000 บำท เป็ น
219,999,532 บำท
26.3 กำรเพิม่ ทุนจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในระหว่ำงปี 2560 บริ ษทั ฯได้รับเงินจำกกำรใช้สิท ธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญจำนวน 0.3
ล้ำนบำท ตำมรำยละเอียดดังนี้

LIT-W1

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
(หน่วย)
153,048

จำนวนหุน้ สำมัญ
(หุน้ )
76,524

รำคำใช้สิทธิ
(บำทต่อหุน้ )
4.00

จำนวนเงิน
(พันบำท)
306

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีทุนเรี ยกชำระเพิ่มขึ้นจำก 219,999,532 บำท เป็ น 220,076,056
บำท และมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้ เป็ นจำนวนเงิน 612,192 บำท
26.4 รำยกำรกระทบยอดจำนวนหุ้นสำมัญ
ในระหว่ ำ งปี ปั จ จุ บ ัน ทุ น จดทะเบี ย น ทุ น ช ำระแล้ว และส่ ว นเกิ น มู ล ค่ ำ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท ฯมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงดังนี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มทุนจำกกำรออกหุน้ ปันผล
เพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำมคม 2560
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ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุน้
จำนวน
(พันหุน้ )
(พันบำท)
200,000
200,000
20,000
20,000
80,000

300,000

ส่ วนเกินมูลค่ำ
ทุนชำระแล้ว
จำนวนหุน้
จำนวน
หุน้ สำมัญ
(พันหุน้ )
(พันบำท)
(พันบำท)
200,000
200,000
70,718
20,000
20,000
-

80,000

300,000

76
220,076

76
220,076

612
71,330
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27. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 บริ ษทั ฯได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 1 (LIT-W1) จำนวน 160,000,000 หน่วย โดยมีรำยละเอียดดังนี้

อัตรำกำรใช้สิทธิ
เงื่อนไขและระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
2.50 บำท
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
4.00 บำทต่อหุ ้น เว้นแต่จะมี กำรปรั บรำคำกำรใช้สิทธิ ตำมเงื่ อนไข
กำรปรับสิ ทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 2 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ 1 หุ ้น เว้นแต่จะมี
กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
1) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถใช้สิทธิ ได้ทุกวัน ที่ 25 ของ
เดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม โดยกำหนดวันใช้
สิ ทธิ ครั้งแรกเป็ นวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 โดยจะต้องแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ภำยในระยะเวลำ
5 วัน ท ำกำรก่ อ นวัน ก ำหนดกำรใช้ สิ ทธิ ใ นแต่ ล ะครั้ งและ
สำมำรถใช้ สิ ทธิ ค รั้ งสุ ดท้ ำ ยในวัน ที่ 25 เมษำยน 2565 โดย
จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ
ภำยในระยะเวลำ 15 วันท ำกำรก่ อนวันก ำหนดกำรใช้สิ ทธิ ใน
ครั้งสุ ดท้ำย
2) ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญไม่
ต่ ำกว่ำ 100 หุ ้น และต้อ งเป็ นจำนวนเต็ม เท่ ำนั้น แต่ใ นกรณี ที่
ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีสิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นต่ำกว่ำ 100 หุ ้น
สำมัญ จะต้องใช้สิทธิในกำรซื้ อหุ น้ สำมัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
3) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ หรื อไม่ถูกใช้สิทธิใน
วันกำหนดใช้สิทธิ ใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิ ในวัน
กำหนดใช้สิทธิ ครั้งต่อไปได้ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชนิด
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รำคำใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญ

ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ จำนวน 160,000,000 หน่วย
และได้มีกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แล้วจำนวน 153,048 หน่ วย ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
คงเหลื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใช้สิ ท ธิ จำนวน 159,846,952 หน่ ว ย คิ ด เป็ นจำนวนเงิ น 399.62
ล้ำนบำท
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28. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
ในปี 2560 บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยเป็ นจำนวนเงิน 7.3 ล้ำนบำท (2559: 5.2 ล้ำนบำท)
29. รำยได้ ดอกเบีย้
2560
รำยได้ดอกเบี้ยจำก
สัญญำเงินให้กยู้ ืม
กำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำซื้ อ
รวมรำยได้ดอกเบี้ย

117,575
109,272
25,165
13,562
265,574

(หน่วย: พันบำท)
2559
55,329
85,947
19,842
13,179
174,297

30. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
2560
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรจำก
สัญญำเงินให้กยู้ ืม
กำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำซื้ อ
กำรออกหนังสื อค้ ำประกัน
กำรออกหนังสื อเลตเตอร์ออฟเครดิต
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำร
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78,057
44,534
191
115
15,297
1,402
198
139,794

(หน่วย: พันบำท)
2559
38,203
43,743
386
122
13,592
932
26
97,004
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31. รำยได้ อื่น
2560
9,333
(8,507)
826
567
9,657
2,547
13,597

รวมรำยได้อื่น

50,914
(47,848)
3,066
10,715
2,108
15,889

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
ส่ วนต่ำงของรำยได้และต้นทุน
กำไรจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
รำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยชำระล่ำช้ำ
อื่น ๆ

(หน่วย: พันบำท)
2559

ส่ วนต่ำงของรำยได้และต้นทุนคือกำรให้บริ กำรจัดหำสิ นค้ำให้ลูกค้ำ ซึ่ งแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ของรำยได้จำก
กำรจัดหำสิ นค้ำและต้นทุนของสิ นค้ำ โดยรวมไว้ในรำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
32. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำเบี้ยประกันภัย
ค่ำที่ปรึ กษำกฎหมำยและบริ กำรทำงกำรเงิน
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

2560
75,377
58,469
4,327
2,215
3,536
11,888
3,172
3,051

2559
56,756
23,751
3,127
7,369
4,457
7,534
2,410
2,341
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33. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ ้น
สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี และได้ปรับจำนวนหุ น้ สำมัญตำมสัดส่ วนที่
เปลี่ยนไปของจำนวนหุ น้ สำมัญที่เกิดจำกกำรออกหุ น้ ปันผลและจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นได้อนุมตั ิ จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นเงินสดใน
อัตรำหุ ้นละ 0.0112 บำท และจ่ำยปั นผลเป็ นหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯจำนวน 20 ล้ำนหุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมใน
อัตรำส่ วน 10 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นปั นผล ซึ่ งได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นในเดือนเมษำยน 2560 ดังนั้น ในกำรคำนวณ
กำไรต่อหุ ้นจึงได้ปรับปรุ งจำนวนหุ ้นสำมัญที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ ้น โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ ้นปั นผล
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นงวดที่เสนอรำยงำน

จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกอยูร่ ะหว่ำงปี (พันหุน้ )
จำนวนหุ ้นปันผลที่ออกในเดือนมีนำคม 2560 (พันหุน้ )
รวม (พันหุน้ )

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่)
220,033
200,000
20,000
220,033
220,000

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงได้คำนวณกำไรต่อ
หุน้ ปรับลด ซึ่ งคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสำมัญ
โดยสมมติวำ่ ได้มีกำรแปลงเป็ นหุ น้ สำมัญ ณ วันออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำ
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กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ น้ ปรับลดแสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้

กำไรต่อหุน้
2560
2559
(บำท)
(บำท)
(ปรับปรุ งใหม่)

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรสำหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (LIT-W1)
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรสำหรับปี - สมมติวำ่
มีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
จำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

145,489

100,662

220,033

220,000

-

-

51,958

-

145,489

100,662

271,991

220,000

0.66

0.46

0.53

0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก
กำไรสำหรับปี
2560
2559
2560
2559
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )
(ปรับปรุ งใหม่)

34. เงินปันผลจ่ ำย/หุ้นปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2558
เงินปันผลประจำปี 2559
(เงินสดปั นผล 0.0112 บำท
ต่อหุน้ และหุน้ ปั นผล
ในอัตรำ 10 หุน้ เดิมต่อ
1 หุน้ ปั นผล)

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560

เงินปันผลจ่ำย
ต่อหุน้
เงินปันผลจ่ำย
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
0.1800
35,999
0.1112

22,240

วันที่จ่ำย
เมษำยน 2559
เมษำยน 2560

35. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน
และเงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้ในอัตรำเท่ำกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุ นไทยพำณิ ชย์ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่ พ นักงำนในกรณี ที่ ออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วยกองทุ น
ดังกล่ำว ในระหว่ำงปี 2560 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 1.15 ล้ำนบำท (2559: 0.76
ล้ำนบำท)
Creating opportunities for
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36. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯดำเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำนเดียว คือ กำรให้บริ กำรทำงกำรเงิน
ในรู ปของกำรให้เช่ ำซื้ อและกำรให้เช่ ำกำรเงิน กำรให้สินเชื่ อโดยกำรรับ ซื้ อสิ ท ธิ เรี ยกร้ องที่ เกิ ดจำกกำร
จำหน่ ำยสิ นค้ำและบริ ก ำรและกำรให้กู้ยืม เงิ น และดำเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย วคื อประเทศไทย
บริ ษทั ฯประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำน ซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้และกำไรจำก
กำรดำเนิ นงำนตำมที่แสดงในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบกำรเงินจึงถื อ
เป็ นกำรรำยงำนตำมส่ วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้
ของกิจกำร
37. ภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันนอกเหนือจำกที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุอื่น ดังนี้
37.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและสั ญญำบริกำร
บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรสำนักงำนและสัญญำบริ กำรอื่น ๆ อำยุ
ของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
2560
จ่ำยชำระภำยใน
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

2.0
-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2559
3.4
1.6

37.2 กำรคำ้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษ ทั ฯมี ภำระจำกกำรเข้ำค้ ำประกัน ลู ก ค้ำของบริ ษ ัท ฯเพื่ อให้ ธ นำคำรออก
หนังสื อค้ ำประกันซองประกวดรำคำ ซึ่ งธนำคำรจะออกให้ในนำมลูกค้ำของบริ ษทั ฯเป็ นจำนวน 73 ล้ำนบำท
โดยบริ ษทั ฯได้นำเงินฝำกธนำคำรจำนวน 40 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำว
(2559: 98 ล้ำนบำท และ 29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
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37.3 โครงกำรร่ วมทุนสำหรับพนักงำน

38. เครื่ องมือทำงกำรเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ฯได้มีโครงกำรร่ วมทุนสำหรับพนักงำน (Employee Joint Investment Program:
EJIP) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในโครงกำรสวัสดิ กำรพนักงำนของบริ ษทั ฯที่สนับสนุ นให้พนักงำนที่ สมัครใจเข้ำร่ วม
เป็ นสมำชิกเก็บออมโดยกำรซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสมำชิ กต้องจ่ำยเงินสะสมเข้ำโครงกำรเป็ นรำยเดือน และ
บริ ษทั ฯจะจ่ำยเงิ นสมทบให้กบั สมำชิ กเป็ นรำยเดื อนในจำนวนที่ เท่ำกัน ในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดื อน
พนักงำน แต่ไม่เกิ น 100,000 บำทต่อเดื อน โดยโครงกำรดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปี ในระหว่ำงปี เงินที่ บริ ษทั ฯจ่ำย
สมทบให้กบั สมำชิกในโครงกำรได้แสดงไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ชัว่ ครำว ลูกหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลู กหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง ลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น ลู กหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงิ น
กูย้ ืมระยะสั้น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะยำว หุ ้นกู้ และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำซื้ อและสัญญำเช่ ำ
ทำงกำรเงิน บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังนี้
38.1 ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลู กหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ลู กหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้
กูย้ ืม ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ฝ่ ำยบริ หำร
ควบคุมควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯ
จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯ
ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ สุทธิ จำกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญตำมที่
แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
38.2 ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึ ง ควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯอำจได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บ
เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำของหลักทรัพย์ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อฐำนะ
กำรเงินของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษ ทั ฯไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศ
ดังนั้น ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเฉพำะควำมเสี่ งด้ำนอัตรำดอกเบี้ยและควำมเสี่ ยงด้ำน
รำคำของหลักทรัพย์เท่ำนั้น
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ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ ย คื อ ควำมเสี่ ยงที่ มู ลค่ ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นจะเปลี่ ยนไปเนื่ องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด
หรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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2560
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ไม่มี
ตลำด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

990
840
107
52
-

14
84
32
39

58
2

6
60
15
-

64
60
15
1,004
840
191
84
41

0.1 - 0.4
15
14 - 15
6 - 7.63
6.85 - 8.00
0.85 - 1.05

242

-

140

-

382

-

-

35

1
-

1
35

150
51
1

529
14
-

-

-

679
65
1

4.25 - 5.45,
MOR - 1.75,
MLR + 0.25
MLR - 0.75,
MLR - 1.00
5.25 - 6.00
1.81 - 2.27
14.20

35

(หน่วย: ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว

หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

641
846
111
80
-

1
112
29
29

76
1

3
26
-

79
26
641
847
223
109
30

0.4
15
14 - 15
5.5 - 9.9
5.5 - 8.2
0.85 - 1.35

622

-

222

-

844

-

-

52

2
-

2
52

200
-

299
1

-

-

499
1

3.85 - 6.00,
MOR,
MOR - 1.75,
MLR + 0.25
MLR,
MLR - 0.75,
MLR - 1.00
5.25 - 5.30
14.20

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2559
อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ภำยใน มำกกว่ำ 1
ตำมรำคำ
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตลำด
ดอกเบี้ย

ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุ น คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของ
รำคำของตรำสำรทุ นหรื อหุ ้น ทุ น ซึ่ งอำจจะท ำให้เกิ ด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อมู ล ค่ ำของสิ น ทรัพ ย์ป ระเภท
เงินลงทุนที่อำจทำให้เกิดควำมผันผวนต่อรำยได้หรื อมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
มูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนคือมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนตำมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน

Creating opportunities for
36 all / 121

38.3 ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่ อง คื อ ควำมเสี่ ย งที่ บ ริ ษ ัท ฯจะไม่ ส ำมำรถปฏิ บ ตั ิ ตำมภำระผูก พันได้เมื่ อครบ
กำหนด เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้หรื อไม่สำมำรถจัดหำเงินได้เพียงพอตำมควำม
ต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม ซึ่งอำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยได้
วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่ องมื อทำงกำรเงินนับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื (1)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ (1)
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ไม่เกิน 1 ปี

2560
มำกกว่ำ 1 ปี

ไม่มีกำหนด

64
60
-

15
990
840
107
52
-

14
84
32
41

-

64
60
15
1,004
840
191
84
41

-

382
1
22
150
51
1

13
529
14
-

-

382
1
35
679
65
1

เมื่อทวงถำม

รวม

(1) ลูกหนีต้ ามสั ญญาเงินให้ ก้ ูยืม สั ญญารั บซื ้อ สิ ทธิ เรี ยกร้ อง สั ญญาเช่ าการเงิน และสั ญญาเช่ าซื ้อที่ไม่ เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุด
รั บรู้ รายได้
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37

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ไม่เกิน 1 ปี

ไม่มีกำหนด

79
-

26
641
846
111
80
-

1
112
29
-

30

79
26
641
847
223
109
30

-

844
2
20
200
1

32
299
-

-

844
2
52
499
1

เมื่อทวงถำม

รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื (1)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ (1)
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

2559
มำกกว่ำ 1 ปี

(1) ลูกหนีต้ ามสั ญญาเงินให้ ก้ ูยืม สั ญญารั บซื ้อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง สั ญญาเช่ าการเงินและสั ญญาเช่ าซื ้อที่ไม่ เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุด
รั บรู้ รายได้

38.4 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมู ลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

60

-

-

รวม
60

Creating opportunities for
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนแต่
ต้องเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมโดยแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำม
บัญชี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

2560
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

64
15
1,004
840
191
84
41

64
2

15
1,004
840
39

202
87
-

64
15
1,004
840
202
87
41

382
1
35
679
65
1

-

382
1
35
685
1

59
-

382
1
35
685
59
1

(หน่วย: ล้ำนบำท)

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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2559
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

มูลค่ำตำม
บัญชี

ระดับ 1

79
26
641
847
223
109
30

79
2

26
641
847
28

237
114
-

79
26
641
847
237
114
30

844
2
52
499
1

-

844
2
52
501
1

-

844
2
52
501
1

รวม

39

กำรจัดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
2559 เป็ นไปตำมที่กำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.16

ก)

สิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ที่ จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงิ นสด ลู กหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิน
กูย้ ืมระยะสั้น เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)

มูลค่ำยุติธรรมของลู กหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลู กหนี้ ตำมสัญญำรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลู กหนี้ ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน และลู กหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อประมำณตำมมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลด
ด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำดปั จจุบนั ของเงินให้กยู้ มื ประเภทเดียวกัน

ค)

มูลค่ำยุติธรรมของหุ ้น กู้ หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำซื้ อ และหนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงินประมำณจำก
มูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปั จจุบนั
สำหรับเงินกูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

ง)

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยำวมีอตั รำดอกเบี้ยปรับตำมอัตรำตลำดจึงประมำณตำมมูลค่ำตำม
บัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีกำรประมำณกำรมู ลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้

39. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนับ สนุ น กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ ำ งมู ล ค่ ำ กำรถื อ หุ ้ น ให้ ก ับ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดย ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.30:1 (2559: 3.19:1)
40. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อพิ จำรณำอนุ มตั ิ จ่ำยเงิ น ปั น ผลจำกก ำไรสุ ท ธิ ห ลังหัก เงิ นส ำรองตำมกฎหมำย
สำหรับปี 2560 ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินสดในอัตรำหุน้ ละ 0.32 บำท
41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561

Creating opportunities 40
for all / 125

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ชื่อบริษัท

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

900/17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) สัญญาเช่าซื้อ (Hire
Purchase) และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring) รวมทั้งมีบริการทางการ
เงินเสริมอืน่ ๆ เช่น สินเชือ่ เพือ่ การจัดหาหนังสือค�ำ้ ประกันซอง (Bid Bond) สินเชือ่ เพือ่
สนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)
และบริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit)
เลขทะเบียนบริษัท

0107556000353

โทรศัพท์

0-2686-3200-4

โทรสาร

0-2686-3228, 0-2682-6089

เว็บไซต์

www.leaseit.co.th

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 66(0)-2009-9726 โทรสาร 66(0)-2009-9807-8
หรือ TSD Call Center 66(0)-2009-9999

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสมใจ คุณปสุต		
นางสาวรัตนา จาละ 		
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136 - 137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 66(0)-2264-0777 โทรสาร 66(0)-2264-0789-90

126 / รายงานประจ�ำปี 2560

โฆษณา/
สื่อประชาสัมพันธ

ระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม
อุปกรณ
ทางการแพทย

จัดหา
แรงงาน

ยุทธภัณฑทหาร

รับเหมากอสราง
ปรับปรุงอาคาร

โรงพยาบาล

การพิมพและ
บรรจุภัณฑ

เครื่องจักร
อุตสาหกรรม

“ลีซ ลีอิซ ไอที
ท”
ไมใชแค

ลีซ อิท ใหสินเชื่อโดยไมตีกรอบ
เฉพาะสินเชื่อธุรกิจ IT เทานั้น
แตเราพรอมใหสินเชื่อ
กับธุรกิจนอกภาค IT
เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

ขนสง/
โลจิสติกส

ติดตั้ง
สาธารณูปโภค

บริการ

สินคา
พรีเมี่ยม

ครุภัณฑการศึกษา/
เครื่องดนตรี
ติดตั้งเครื่อง
กำเนิดไฟฟา

คอมพิวเตอร
และไอที

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 900/17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02 686 3200-1 โทรสาร 02 686 3228
True Financial Partner www.leaseit.co.th

