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Lease It สินเชื่อธุรกิจ เพื่อนคูคิด SME

LIT

ผูู้นำในการดำเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อผูู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ซึง่ เป็นแหลงเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน
ประเภท Non-Bank โดยมีกลุมลูกคาเป็น SMEs ที่เป็นคูคากับหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ

พั
น
ธกิ
จ
ของเรา
Our Mission
เป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อกนอกภาคสิถืาบันการเงิน (Non Bank)
ที�สิามารถืสิร้างโอกาสิให้แก่ผู้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ให้สิามารถืเข้าถืึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุุรกิจ จนนำไปสิ้่การยกระดับควัามสิัมพื่ันธุ์
ระหวั่างกันในระดับค้่ค้า (True Financial Partner)

วิOurสัยVision
ทัศนขององคกร
รวมสรางโอกาสการเติบโตใหกับทุกคน

ผูู้ถือหุน
Shareholders

ลูกคา
Customers
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คานิยม
องค
กร
Our
Core
Values

พนักงาน
Employees
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UovenityForward
M ntegrity
รวมใจเป็นหนึ่ง

กลาที่จะเปลี่ยนแปลง

I

ความซื่อสัตย

C are

เราใสใจลูกคา
และพนักงาน
เพราะคุณคือคนสำคัญ
ของเรา

สนับสนุน

มีประสบการณ

จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย

เอ็ม เอ ไอ

ดำเนินธุรกิจใหบริการ
ทางการเงิน

14 ป

เงินทุน
ไปแลวกวา

50,000
ลานบาท

สนับสนุน

ทางการเงิน

ใหกับผูู้ประกอบการ

SMEs
กวา

2,500
ราย

เปาหมายของลีซ อิท
Our Goals

ลีซ อิท มีเป้าหมายในการเป็นผู้้้ให้บริการสิินเช่�อนอกภาคสิถืาบันการเงิน (Non-Bank) ชั�นนำ
ที�สิร้างโอกาสิในการเข้าถืึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้้้ประกอบการหร่อผู้้้ขอใช้บริการสิินเช่�อ
โดยบริษัทฯ มีแผู้นการดำเนินงานในแตั้่ละด้านเพื่่�อพื่ัฒนาองค์กรให้เตั้ิบโตั้อย่างยั�งย่น 6 ด้าน

1
3

ดานการสรางรายได
เพื่อสรางความมั่งคั่ง
และมั่นคงใหแกองคกร
ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการสินเชื่อ

ดานพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงาน

4
Goals
2
6

ดานความพึงพอใจ
ของลูกคา

ดานความนาเชื่อถือ
และภาพลักษณองคกร

5

ดานการเติบโตอยางยั่งยืน

คณะกรรมการ
Board of Directors

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี
ประธุานกรรมการ
กรรมการอิสิระ

นายพงษศักดิ� ชิวชรัตน
กรรมการอิสิระ
ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ

นายสุทัศน ขันเจริญสุข

นางสาวปาริฉัตร
เหลาธีระศิริวงศ

กรรมการบริหารอาวัุโสิ

กรรมการอิสิระ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย
กรรมการอิสิระ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการ
กรรมการผู้้้จัดการ

นางวสรา โชติธรรมรัตน
กรรมการอิสิระ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

นางสาวสิตาพัชร
นิโรจนธนรัฐ

กรรมการ
ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ

คณะผูู้บริหาร
Executives

นายสมพล เอกธีรจิตต

กรรมการผู้้้จัดการ และ CEO

นางสาวสิตาพัชร
นิโรจนธนรัฐ

ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ
ฝ่่ายสินับสินุนและ
กรรมการผู้้จ้ ดั การบริษทั ย่อย

นางสาวปิยนันท มงคล
เลขานุการบริษัทและ
ผู้้้จัดการทั�วัไป
ฝ่่ายพื่ัฒนาควัามยั�งย่น

นางรุงนภา โอกาศ

นางชลธิชา ศุภลักษณเมธา

ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ
ฝ่่ายปฏิิบัตั้ิการ

ผู้้้อำนวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน
และกรรมการผู้้้จัดการบริษัทย่อย

นางสาวประภาพรรณ
รักธรรม

นายณัฏิฐวัฒน ศรีลาโพธิ�

ผู้้้จัดการทั�วัไป
แผู้นกบริหารจัดการทั�วัไป

ผู้้้จัดการทั�วัไป
ฝ่่ายขายและการตั้ลาด

ลูกคาเปาหมายของลีซ อิท
Our Target Customers
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

กลุมเปาหมายหลัก

ผูู้ประกอบการ SMEs
ที่มีลูกหนี้การคาเป็น
หนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

กลุมเปาหมายรอง

70

%

30

ผูู้ประกอบการ SMEs
ที่มีลูกหนี้การคาเป็น
บริษัทเอกชนขนาดใหญ

%

ลูกหนี้การคา (Account Receivable) ของบริษัทฯ
สามารถจำแนกประเภทได 2 ประเภท ดังนี้
1. กลุมลูกหนี้หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
(สัดสวนลูกหนี้ที่เป็นหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอยูที่
2. กลุมลูกหนี้บริษัทเอกชนขนาดใหญ
(สัดสวนลูกหนี้ที่เป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญอยูที่ 30%)

1

70%)

เพิม่ ความสามารถแขงขัน

สินเชื่อเพื่อ
ค้ำประกันซองประมูล
Bid Bond

สินเชื่อธุรกิจ
ของลีซ อิท
Our Financial
Services

ลีซ อิท มุ่งเน้นการพื่ัฒนา
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงิน
ให้มีควัามหลากหลายและครบวังจร
เราจึงมีสิินเช่�อธุุรกิจที�ตั้อบโจทย์
ควัามตั้้องการของ SMEs ตั้ั�งแตั้่เริ�มตั้้น
จนจบโครงการ เช่น สิินเช่�อเพื่่�อ
ออกหนังสิ่อค�ำประกันซองประม้ล (Bid Bond)
สิินเช่�อเพื่่�อเปิด L/C (Letter of Credit)
สิินเช่�อเพื่่�อสินับสินุนโครงการ (Project Backup
Financing) ลีสิซิ�งและเช่าซ่�อ (Leasing & Hire
Purchase) และสิินเช่�อเตั้ิมทุนหมุนเวัียนค้่ค้า
(Supplier Finance) ตั้ลอดจนรองรับบริการ
รับซ่�อหนี�ทางการค้า (Factoring)

ลีซ อิท พรอมใหบริการสินเชื่อ
เพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกัน
การยื่นซองประมูลราคา
สำหรับลูกคาที่ตองการเขารวม
ประมูลงานในหนวยงานราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยให
สินเชื่อตามมูลคาหลักประกันซอง
เพื่อรวมสรางความเป็นไปได
ใหกับโครงการเปาหมายของคุณ

สินเชื่อเพื่อเปิดเลตเตอรออฟเครดิต
Letter of Credit (L/C)

เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใชในการ
ชำระคาสินคาระหวางประเทศ
สำหรับลูกคาผูู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่ตองการนำเขาหรือสั่งซื้อสินคา
จากตางประเทศ นอกจากนี้
ลูกคาที่เปิด L/C ยังสามารถใชบริการสินเชื่อ
Project Backup Financing เพื่อชำระคาสินคาไดอีกดวย

สินเชื่อตนน้ำ

ขอไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน

มีผู้ลิตภัณฑทางการเงิน
หลากหลาย ครบในที่เดียว

Competitive Advantage
ไมตองใช
หลักทรัพยค้ำประกัน

พิจารณาสินเชื่อ
รวดเร็ว ทันใจ

กูสบายใจ นาเชื่อถือ
และถูกกฎหมาย

ทีมงานใหบริการ
อยางโปรงใส
จริงใจ และมืออาชีพ

เขาใจหัวอก
คนทำธุรกิจ

2 เติมเงินทุน

3

เสริมสภาพคลอง

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ
Leasing & Hire Purchase

สินเชือ่ ในรูปแบบของสัญญาเชาทางการเงิน และสัญญาเชาซือ้
เพื่อสนับสนุนผูู้ประกอบการที่ตองการนำสินคา เชน
ซอฟตแวร อุปกรณไอที เครื่องใชไฟฟา อุปกรณการเรียนการสอน
เครื่องจักร ยานพาหนะ หรือ เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชในธุรกิจ
ไปใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญเชาตอ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา
Factoring

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุน
Project Backup Financing

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

สินเชื่อกลางน้ำ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา โดยรับซื้อสูงสุดถึง 90%
ของมูลคาเอกสาร เป็นสินเชื่อระยะสั้น
ที่จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหธุรกิจของคุณ
โดยใชเอกสารประกอบการรับซื้อลูกหนี้การคา
เชน ใบแจงหนี้ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา และเอกสารใบตรวจรับงาน เป็นตน

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา

Supply Chain Finance

เป็นการสรางเสริมความแข็งแกรงใหกับคูคา (Supplier)
ของบริษัทที่เขารวมโครงการ ใหมีสภาพคลอง
ทางการเงินเพิ่มขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนอยางเพียงพอ
ในการตอยอดธุรกิจ คูคาของบริษัทที่เขารวมโครงการ
จะไดรับชำระเงินคาสินคาทันที โดยภายหลังจากการสงสินคา
และวางบิล โดยไมตองรอใหครบรอบเครดิตเทอม

สินเชื่อปลายน้ำ

Grow
together

สารถึ
งผูู้ถือหุน
Message
to

Shareholders

จากการทีก� ารระบาดของไวัรัสิโคโรน่า 2019 ได้สิง่ ผู้ลกระทบตั้่อประชากรทัวั� ทุกระดับและขยายวังกวั้าง
ทัวั� โลกในป 2563 และยังไม่มคี วัามมัน� ใจในการจะหยุดการแพื่ร่ระบาดนีใ� นอนาคตั้อันใกล้ได้หร่อไม่ อย่างแน่นอน
ทุกธุุรกิจได้รับผู้ลกระทบทั�งหมด ไม่วั่าจะเป็นธุุรกิจในประเทศหร่อตั้่างประเทศ ธุุรกิจใหญ่่หร่อธุุรกิจรายย่อย
หร่อธุุรกิจหลักของประเทศ ได้แก่ การท่องเทีย� วั การโรงแรม ไปถืึงธุุรกิจสิายการบิน การขนสิ่งตั้่างๆ ทัง� ในประเทศ
และระหวั่างประเทศ ทำให้ร้ปแบบการใช้ชีวัิตั้ตั้้องถื้กปรับเปลี�ยนไปจากเดิม ไปจนถืึงการหาแนวัทางใหม่
ที�จะทำให้การดำรงชีวัิตั้กับสิถืานการณ์เหล่านี�เป็นปกตั้ิได้ (New Normal)
ลีซ อิท เองก็เป็นธุุรกิจหนึง� ที� ได้รบั ผู้ลกระทบจากการแพื่ร่ระบาด ในช่วังเวัลาทีร� ฐั บาลประกาศ Lock down
กิจกรรมตั้่างๆ หลายอย่างตั้้องหยุดชะงักลง ธุุรกรรมทีบ� ริษทั ทำได้บริษทั ยังคงดำเนินการอย่างตั้่อเน่อ� ง เพื่่อ� ให้
เกิดผู้ลกระทบตั้่อล้กค้าน้อยทีสิ� ดุ การออกไปหาล้กค้ารายใหม่แบบพื่บปะพื่้ดคุยทำได้ยากขึน� บริษทั ได้สิง่ เสิริม
ช่องทางให้ธุรุ กิจ SMEs ทีม� คี วัามประสิงค์ ใช้สิินเช่�อสิามารถืตั้ิดตั้่อขอใช้บริการได้ผู้า่ นช่องทางออนไลน์ โดยจัด
โครงการ “อย้่บ้านก็สิมัครสิินเช่�อปลอดภัยได้ง่ายๆ ใน 3 ขั�นตั้อนแค่คลิก www.leaseit.co.th” ซึ�งได้รับผู้ล
ตั้อบรับทีด� ี กิจกรรมทีเ� ป็นการรวัมตั้ัวักันถื้กห้ามดำเนินการจึงสิ่งผู้ลให้การประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ตั้้องเล่อ� นออกไป
จัดในเด่อนสิิงหาคม 2563 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผู้ลระหวั่างกาลเพื่่�อลดผู้ลกระทบตั้่อผู้้้ถื่อหุ้น สิำหรับ
พื่นักงานบริษทั ยังสิามารถืดำเนินธุุรกิจได้ตั้อ่ เน่อ� งจึงยังไม่มนี โยบายในการลดจำนวันพื่นักงานซึง� เป็นการสิร้าง
ขวััญ่และกำลังใจให้กับพื่นักงานเป็นอย่างยิ�ง บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการตั้่างๆ เพื่่�อลดควัามเสิี�ยงจาก
การตั้ิดเช่อ� เช่น Car Pool, สิลับวัันทำงาน, เหล่อ� มเวัลาทำงาน, เหล่อ� มเวัลาพื่ักกลางวััน, Work From Home
เป็นตั้้น เป็นสิิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได้วั่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ�น บริษัทยังคงดำเนินการพื่ัฒนาระบบ
การทำงานหลักของบริษทั ให้สิามารถืตั้อบโจทย์ลก้ ค้าและรองรับพื่ฤตั้ิกรรมผู้้บ้ ริโภคทีก� ำลังเปลีย� นไป มีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาลดระยะเวัลาในการทำงาน การนำ Robotic Process Automation มาทำงานทีเ� ป็นงานร้ปแบบ
เดิมๆ ใช้เวัลามากแตั้่สิร้างคุณค่าน้อย, การจัดเก็บข้อม้ลทีม� ปี ระสิิทธุิภาพื่ การรักษาควัามปลอดภัยของข้อม้ล
การเตั้รียมควัามพื่ร้อมสิำหรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA) เพื่่�อให้ผู้้มีสิ่วันได้เสิีย
ทุกกลุ่มของบริษัทมีควัามมั�นใจในประสิิทธุิภาพื่ของระบบรักษาควัามปลอดภัยข้อม้ลของบริษัท สิำหรับ
ผู้ลประกอบการในป 2563 นี� นับได้วัา่ เป็นผู้ลของควัามพื่ยายามของทัง� ทีมงานและล้กค้าของบริษทั ทีม� งุ่ มัน� เก่อ� หนุน
กันฟิันฝ่่าสิถืานการณ์เศรษฐกิจทีวั� กิ ฤตั้ในปทผู้�ี า่ นมา ผู้มขอขอบคุณท่านล้กค้า ผู้้ถื้ อ่ หุน้ กรรมการ และพื่นักงาน
ของบริษทั ทีไ� ด้สินับสินุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี แม้ผู้ลประกอบการจะไม่สิามารถืเป็นไปได้ตั้ามแผู้นทีวั� างไวั้
แตั้่คณะกรรมการ ผู้้บ้ ริหาร พื่นักงานของบริษทั ทุกคนยังคงมุง่ มัน� ทีจ� ะสิร้างผู้ลประกอบการของบริษทั ให้เตั้ิบโตั้
อย่างยัง� ย่น ในการดำเนินงานบริษทั ยังคงรักษาพื่อร์ตั้สิินเช่อ� ล้กหนี�ภาครัฐตั้่อล้กหนี�เอกชนให้อย้่ในสิัดสิ่วัน
70:30 เข้มงวัดในกระบวันการพื่ิจารณาสิินเช่�อให้มากขึ�นแตั้่บริษัทยังคงรักษาเสิน่ห์ของบริษัทเอาไวั้นั�นค่อ
“ควัามเร็วั” ที�เป็นจุดแข็งของบริษัท นอกจากการดำเนินการเพื่่�อให้ผู้ลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจบรรลุ
เป้าหมายแล้วั บริษทั ยังคงดำเนินธุุรกิจด้วัยควัามรับผู้ิดชอบ คำนึงถืึงชุมชน สิังคม และสิิง� แวัดล้อมควับค้ก่ นั ไป
อันจะนำมาซึ�งประโยชน์ที�ยั�งย่นของธุุรกิจและผู้้้มีสิ่วันได้เสิียทุกกลุ่มให้สิอดคล้องไปกับเป้าหมายการพื่ัฒนา
อย่างยั�งย่น (SDGs) ของประชาคมโลก
ปนี�เป็นปแรกที�เราเป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที�ผู้่านการคัดเล่อกให้เข้าไปอย้่ในรายช่�อหุ้นยั�งย่น
Thailand Sustainability Investment 2020 ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และบริษัทยังคงมุ่งมั�นที�
จะดำเนินธุุรกิจโดยคำนึงถืึง ชุมชน สิังคม สิิง� แวัดล้อม ภายใตั้้การกำกับด้แลกิจการทีด� ี คำนึงถืึงผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิีย
ทุกกลุม่ เพื่่อ� การเตั้ิบโตั้อย่างยั�งย่นตั้่อไป

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี
ประธุานกรรมการ

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผู้้้จัดการ

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
Financial Highlights

(หนวย : ลานบาท)

รายไดรวมและกำไรสุทธิ
456.60
445.10

อัตรากำไรสุทธิและอัตราผู้ลตอบแทนตอผูู้ถือหุน
396.42
33.44%
22.58%

148.85

103.10

2562

2561

14.05%

71.24

9.24%

2561

2563

17.97%
6.45%

2562

2563

อัตรากำไรสุทธิ

รายไดรวมป
กำไรสุทธิป

อัตราผู้ลตอบแทนผูู้ถือหุน

โครงสรางรายได
7%

สินเชือ่ ทางการเงินและสินเชือ่ เชาซือ้
(Leasing and Hire Purchase)

158.17
40%

แสดงการปลอยสินเชื่อ
และลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นป
2,696.36

สินเชือ่ เพือ่ จัดหาหนังสือค้ำประกันซอง และ L/C
(Bid Bond and Letter of Credit)

2,694.82

ยอดการปลอยสินเชือ่
ภาระหนีค้ งคาง

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงคางเทียบกับ
คาเผู้ื่อหนี้สงสัยจะสูญ
300.26
251.64
158.91

2562

2563

2,550.25

8,353.99

10,220.61

10,980.26

2562

รายไดดอกเบี้ย
รายไดคาธรรมเนียม
รายไดดอกเบี้ยลาชาและอื่นๆ

248.73
63%

สินเชือ่ เพือ่ จัดหาสินคา และอืน่ ๆ
(Trade Finance and other)

2,550.25

2561

118.80
30%

2,694.82

สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการ
(Project Backup Finance)

2,696.36

180.01
45%

สินเชือ่ รับโอนสิทธิเรียกรอง
(Factoring)

28.90

19.36
5%
28.9.97 3%
92
7%

โครงสรางรายไดตามประเภทผู้ลิตภัณฑ

2563

2561

ปริมาณลูกหนี้
สินเชือ่ คงคาง
คาเผู้ือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ

2.31%
44.54% 148.85

145.49

การเติบโตของกำไรสุทธิ

30.74%

42.88%

103.10

100.66

30.90%

47.35%

กำไรสุทธิ

48.94%

71.24

70.45

0.63%* 47.81
75.27% 32.10
50.41% 31.90

14.15% 18.20
65.63% 12.10
56.10% 10.60
6.40
2551

2552

2553

2554

2555

2556*

2557

2558

2559

* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได

2560

2561

2562

2563

พัฒนาการที่สำคัญ
Key Development

วัันนี� ลีซ อิท ได้ให้ควัามสิำคัญ่กับการสินับสินุนทางการเงินแก่ผู้้ประกอบการ SMEs และตั้้องการให้ SMEs
เข้าถืึงแหล่งเงินทุน ลีซ อิท จึงมุ่งมั�นที�จะร่วัมผู้ลักดันและสินับสินุนให้ผู้้ประกอบการ SMEs
ร่วัมประสิบควัามสิำเร็จและเตั้ิบโตั้ไปด้วัยกัน ภายใตั้้สิโลแกน True Financial Partner เป็นมากกวั่าการให้สิินเช่�อ
จดทะเบียนจัดตั้ั�งบริษัท
เม่�อวัันที� 25 สิิงหาคม 2549
ให้บริการสินเชื่อ
Leasing &
Hire Purchase
ให้บริการสินเชื่อ
Factoring

เปลี�ยนร้ปแบบการดำเนินธุุรกิจ
จากเดิมที�วัางจุดย่นเป็นบริษัท
ทางการเงินของSVOA (Financial Arm)
มาเป็นการดำเนินธุุรกิจทีม� งุ่ แสิวังหากำไร
ซึ�งเป็นจุดเริ�มตั้้นในการนำเสินอ
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินใหม่ๆ ออกสิ้ล่ ก้ ค้า
ให้บริการ
สินเชื่อเพื่อจัดหาสินคา
(Trade Finance)

ให้บริการ
สินเชื่อเพื่อ
สนับสนุนโครงการ
(Project Backup
Financing)

บริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)
การกำกับด้แลกิจการ
ขององค์กรในระดับ
ดีพื่อใช้ (Satisfactory)
โดย IOD

บริการ
สินเชื่อเพื่อเปิด L/C
(Letter of Credit)
โดยควัามร่วัมม่อกับ
ธุนาคาร กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
ให้บริการ
โครงการเติมทุน
หมุนเวียนคูคา
(Supply Chain
Finance)

ให้บริการสินเชื่อเพื่อออก
หนังสือค้ำประกันซอง
(Bid Bond & E-Bidding)

ป

2549

2552 2553

2555

2556 2557

2558 2559

รางวัลและความสำเร็จ
Awards & Recognition

หลายปที�ผู้่านมา ลีซ อิท ได้รับรางวััลเกียรตั้ิยศจากองค์กรชั�นนำ
อันนำมาซึ�งควัามสิำเร็จและควัามภ้มิใจขององค์กร

รางวัล “ยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ”
และรางวัล “บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน”

รางวััลยอดเยี�ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสิัมพื่ันธุ์ (Best Investor Relations Awards)
ในงาน SET Awards 2017 และรางวััลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสิัมพื่ันธุ์ดีเด่น (Outstanding Investor
Relations Awards) ของบริษัทจดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงาน SET Awards 2017 และ 2018

ออกและเสินอขายใบสิำคัญ่
แสิดงสิิทธุิ “LIT-W1”
การกำกับดูแลกิจการขององคกร
ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดย IOD
รางวััล “ยอดเยี่ยมประเภท
บริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุนสัมพันธ”
(Best IR Awards)
ในโครงการ SET Awards 2017
รางวััล “บริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุนสัมพันธดเี ดน”
(Outstanding IR Awards)
ในโครงการ SET Awards 2017

จัดตั้ั�งบริษัทย่อย
“ บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำกัด”
เพื่่�อให้บริการวัิเคราะห์ข้อม้ลสิินเช่�อ
รางวััล “บริษัทจดทะเบียน
ดานนักลงทุน
สัมพันธดเี ดน”
(Outstanding IR Awards)
ในโครงการ SET Awards 2018
รางวััล Thailand Top
Company Awards 2018
ประเภท “BEST BUSINESS
ALLIANCE OF THE
YEAR AWARD”

ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจสินเชือ่ บุคคลภายใตการกำกับ
ไดรับการจัดอันดับเครดิต
องคกรในระดับนาลงทุน
(Investment Grade)
ที� "BBB-"
แนวัโน้ม
"Stable"
การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรในระดับดีเลิศ
(Excellent) โดย IOD

การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรในระดับดีเลิศ
(Excellent) โดย IOD

2560

รางวัล THAILAND TOP
COMPANY AWARDS 2018
ประเภท “BEST BUSINESS
ALLIANCE OF THE YEAR AWARD”
ซึ�งเป็นรางวััลแห่งควัามสิำเร็จในฐานะที�เป็น
องค์กรที�ได้รับการยอมรับจากผู้้้ใช้บริการ
ให้เป็นค้่ค้าทางธุุรกิจยอดเยี�ยมแห่งป
จัดโดยนิตั้ยสิาร Business+ ร่วัมกับ
มหาวัิทยาลัยหอการค้าไทย

2561

2562

การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรใน “ระดับดีเลิศ”
(Excellent)
สิมาคมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

จัดตั้ั�งบริษัทย่อย
“บริษัท ยูไลท ดิจิตอล จำกัด”
เพื่่อ� ให้บริการซ่อ� ขายแบบผู้่อนชำระ
ผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกสิ์
ไดรับรางวัลหุนยั่งยืน
Thailand Sustainability
Investment 2020
การกำกับดูแลกิจการ
ขององคกรในระดับดีเลิศ
(Excellent) โดย IOD

2563

Moving
forward

รางวัลหุนยั่งยืน
Thailand Sustainability
Investment 2020
เป็นรางวััลที�สิะท้อนให้เห็นถืึง
การดำเนินธุุรกิจที�ไม่ได้มุ่งเน้น
แตั้่เฉพื่าะเร่�องของกำไรสิุทธุิ
แตั้่เพื่ียงอย่างเดียวัเท่านั�น
แตั้่ยังคำนึงถืึงผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย
ในทุกกลุ่ม ชุมชน สิังคม สิิ�งแวัดล้อม
และบรรษัทภิบาล ควับค้่กันไป

Success

together

รางวัลหุนยั่งยืน

Thailand
Sustainability
Investment
2020
"บริษัทไดรับเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุนยั่งยืน
Thailand Sustainability Investment (THSI)
ประจำป 2563"

สารบัญ

หนา

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่่ายจัดการ
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำาคัญอื่น

12
46
54
79
92

สวนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ
บทที่ 6 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
บทที่ 7 โครงสรางการกำากับดูแลกิจการ และขอมูลสำาคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ผูู้บริหาร พนักงานและอืน่ ๆ
บทที่ 8 รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ
บทที่ 9 การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

สวนที่ 3 งบการเงิน

94
108
120
132

141

เอกสารแนบ
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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน

01

โครงสราง
และการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียน
จัดตั้ั�งบริษัทฯ เม่�อวัันที� 25 สิิงหาคม 2549 ด้วัยทุน
จดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีทุนชำาระแล้วัจำานวัน
60 ล้านบาท มีบริษัท เอสิวัีโอเอ จำากัด (มหาชน)
(“เอสิวัี โ อเอ”) เป็ น ผู้้้ ถื่ อ หุ้ น ใหญ่่ ถื่ อ หุ้ น ในสิั ด สิ่ วั น
ร้อยละ 99.99 เริ�มตั้้นมีวัตั้ั ถืุประสิงค์เพื่่�อประกอบธุุรกิจ
สินับสินุนการค้าของกลุ่มเอสิวัีโอเอ ในฐานะบริษัท
ด้านการเงินของเอสิวัีโอเอ (Financial Arm) โดยการให้
บริการสิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน (Leasing) และ
สิิ น เช่� อ สิั ญ่ ญ่าเช่ า ซ่� อ (Hire Purchase) โดยเน้ น
กลุม่ ล้กค้าทีเ� ป็นผู้้จ้ ดั จำาหน่ายสิินค้าให้แก่กลุม่ เอสิวัีโอเอ
กลุม่ ผู้้บ้ ริโภคทีใ� ช้ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ของกลุม่ เอสิวัีโอเอเป็นหลัก
รวัมถืึงการให้บริการรับโอนสิิทธุิเรียกร้องล้กหนี�การค้า
(Factoring) ให้แก่ล้กค้าของกลุ่มเอสิวัีโอเอที�ตั้้องการ
เงินทุนหมุนเวัียนในช่วังระยะเวัลาที�รอหนี�ครบกำาหนด
ชำาระ
เน่อ� งจากการเตั้ิบโตั้ของกลุม่ ธุุรกิจเทคโนโลยีสิารสินเทศ
(“Information Technology” หร่อ “IT”) ทำาให้ผู้ลิตั้ภัณฑ์์
ทางด้าน IT มีควัามหลากหลายมากขึ�นและมีตั้ลาด
ในแตั้่ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์แตั้กตั้่างกันออกไป ในขณะที�ธุุรกิจ
เอสิวัีโอเอจำากัดอย้่เพื่ียงตั้ลาดบางผู้ลิตั้ภัณฑ์์ ทำาให้
บริ ษั ท ฯ หั น ไปให้ ก ารสินั บ สินุ น สิิ น เช่� อ ของสิิ น ค้ า
นอกกลุม่ เอสิวัีโอเอ รวัมทั�งขยายธุุรกิจในการสินับสินุน
สิินเช่อ� นอกเหน่อจากสิินค้า IT เพื่่อ� ให้บริษัทฯ สิามารถื
บริหารจัดการและสิามารถืแข่งขันกับผู้้้ประกอบการ
ในกลุ่มธุุรกิจเดียวักันได้อย่างมีประสิิทธุิภาพื่
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หลังจากที�ร้ปแบบการดำาเนินธุุรกิจได้เปลี�ยนแปลงไป
ตั้ามที�กล่าวัข้างตั้้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเตั้ิบโตั้และ
การแข่งขันทางธุุรกิจโดยมีการพื่ัฒนาร้ปแบบผู้ลิตั้ภัณฑ์์
ทางการเงิ น เพื่่� อ ตั้่ อ ยอดการทำา ธุุ ร กิ จ ที� สิ ามารถื
ตั้อบสินองควัามตั้้องการของล้กค้าได้มากขึ�น จึงได้เพื่ิ�ม
สิินเช่�อหลากหลายประเภทมากขึ�น ได้แก่ สิินเช่�อเพื่่�อ
การจัดหาหนังสิ่อคำ�าประกันซอง (Bid Bond) สิินเช่อ� เพื่่อ�
สินับสินุนโครงการ (Project Backup Financing) รวัมถืึง
บริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance) และได้ขยายการให้
บริการสิินเช่�อไปสิ้่อุตั้สิาหกรรมอ่�นๆ นอกเหน่อจาก IT
และเม่�อวัันที� 16 พื่ฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ทำาการ
แปรสิภาพื่เป็นบริษัทมหาชนจำากัด พื่ร้อมทั�งเปลี�ยนช่อ�
เป็นบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ค่อ บริษัท ลิท เซอร์วัสิิ
แมเนจเม้นท์ จำากัด ประกอบธุุรกิจให้บริการวัิเคราะห์
ข้อม้ลสิินเช่�อ และบริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด ประกอบ
ธุุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารซ่� อ ขายแบบผู้่ อ นชำา ระผู้่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกสิ์

(1) สินเชื่อสัญญาเชาทางการเงินหรือลีสซิ่ง
(Leasing) : ให้บริการสิินเช่�อในร้ปแบบสิัญ่ญ่า
เช่าทางการเงินหร่อสิัญ่ญ่าเช่าทรัพื่ย์ทมี� อี ายุสิญ่
ั ญ่า
ตั้ั�งแตั้่ 3 ปขึ�นไป แก่กลุ่มล้กค้าผู้้้ประกอบการที�มี
สิัญ่ญ่าเช่ากับหน่วัยงานภาครัฐ รัฐวัิสิาหกิจ หร่อ
หน่วัยงานเอกชนขนาดใหญ่่
(2) สินเชือ่ สัญญาเชาซือ้ (Hire Purchase) : ให้บริการ
สิินเช่�อในร้ปแบบสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ ที�มีอายุไม่เกิน 3 ป
แก่ ก ลุ่ ม ล้ ก ค้ า ผู้้้ ป ระกอบการที� มี สิั ญ่ ญ่าเช่ า กั บ
หน่วัยงานภาครัฐ รัฐวัิสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชน
ขนาดใหญ่่
(3) สินเชื่อการใหบริการรับซื้อหนี้ทางการคาหรือ
แฟคตอริ่ง (Factoring) : ให้บริการสิินเช่�อการ
รับโอนสิิทธุิเรียกร้อง แก่กลุ่มล้กค้าผู้้้ประกอบการ
ทีม� ลี ก้ หนีก� ารค้าเป็นหน่วัยงานราชการ รัฐวัิสิาหกิจ
และหน่ วั ยงานเอกชนขนาดใหญ่่ เ ป็ น หลั ก โดย
บริษัทฯ จะรับซ่�อล้กหนี�การค้าประมาณร้อยละ
30 - 100 ของม้ลค่าในเอกสิาร
(4) สิ น เชื่ อ เพื่ อ การจั ด หาหนั ง สื อ คำ้า ประกั น ซอง
(Bid Bond) : ให้บริการสิินเช่อ� เพื่่อ� การจัดหาหนังสิ่อ
คำ�าประกันซอง สิำาหรับกลุ่มล้กค้าผู้้้ประกอบการ
ที�ตั้้องการเข้าไปประม้ลงานในหน่วัยงานภาครัฐ
รัฐวัิสิาหกิจ และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการ
จัดหาหนังสิ่อคำ�าประกันซองแบบอิเล็กทรอนิกสิ์
(E-Bidding) เพื่่�อขานรับนโยบายภาครัฐ ในการนำา
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สิ์ ม าใช้ ใ นการประม้ ล งาน
เพื่่�อการจัดซ่�อจัดจ้าง Electronics Government
Procurement

(5) สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup
Financing) : ให้ ก ารสินั บ สินุ น เงิ น ทุ น เพื่่� อ ใช้
ในการจัดหาและ/หร่อจัดเตั้รียมสิินค้า (Pre-Finance)
ล่วังหน้าก่อนการสิ่งมอบงานให้หน่วัยงานภาครัฐ
รัฐวัิสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชนขนาดใหญ่่
(6) บริการจัดหาสินคา (Trade Finance) : จัดหาสิินค้า
ให้แก่กลุ่มล้กค้าผู้้้ประกอบการที�ขาดเงินทุนในการ
จัดหาสิินค้าเพื่่อ� ทำาการสิ่งมอบงานตั้่อให้หน่วัยงาน
ภาครัฐ รัฐวัิสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชนขนาด
ใหญ่่
(7) บริการสินเชือ่ เพือ่ เปิด L/C (Letter of Credit) :
ให้บริการสิินเช่�อเพื่่�อออกเอกสิารเพื่่�อย่นยันการ
ชำาระเงินในการซ่�อขายที�ผู้้ซ่�อขอให้ธุนาคารเป็น
ผู้้้ ชำา ระให้ แ ทน เพื่่� อ แสิดงเป็ น หลั ก ประกั น การ
ชำาระเงิน ผู้้้ขายสิินค้าได้รับเงินเม่�อสิ่งมอบสิินค้า
และผู้้้ซ่�อสิินค้าจะได้รับสิินค้าเม่อ� จ่ายเงินค่าสิินค้า
(8) สินเชือ่ เติมทุนหมุนเวียนคูค า (Supplier Finance) :
ให้บริการสิินเช่�อเตั้ิมทุนหมุนเวัียนแก่ Supplier
ของบริษทั ฯ ทีเ� ข้าร่วัมโครงการให้สิามารถืนำาบิลมา
เบิกเงินสิดกับทางบริษทั ฯ ได้ทนั ที โดยไม่ตั้อ้ งรอให้
ครบเครดิตั้เทอม ทำาให้ Supplier มีทุนหมุนเวัียน
เพื่ิ�มกำาลังการผู้ลิตั้ หร่อสิ่งงานได้ตั้รงเวัลามากขึ�น
โดยบริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ แบบครบวังจรซึ� ง จะ
ช่ วั ยให้ ผู้้ ป ระกอบการสิามารถืดำา เนิ น การได้ ตั้�ั ง แตั้่
เริ�มประม้ลงาน จัดหาสิินค้า หร่อให้ก้เงินเพื่่�อไปจัดหา
สิินค้า เพื่่อ� ให้ลก้ ค้าสิามารถืสิ่งมอบงานให้กบั ค้สิ่ ญ่
ั ญ่าได้
โดยหลังจากสิ่งมอบงานและผู้่านการตั้รวัจรับแล้วั ก็จะ
มีบริการสิินเช่�อในร้ปแบบของสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
สิัญ่ญ่าเช่ าซ่�อ หร่อสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้ อง
รองรับ
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุุรกิจให้บริการสิินเช่�อแก่กลุ่มล้กค้าที�เป็นผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที�มี
ข้อจำากัดในการขอสิินเช่�อจากสิถืาบันการเงิน โดยแบ่งบริการออกเป็น 8 ประเภท ดังนี�

1. วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย
วิสัยทัศนขององคกร (Vision)
ร่วัมสิร้างโอกาสิการเตั้ิบโตั้ให้กับทุกคน

พันธกิจ (Mission)
เป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อกนอกภาคสิถืาบันการเงิน (Non Bank) ที�สิามารถืสิร้างโอกาสิให้แก่ผู้้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สิามารถืเข้าถืึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุุรกิจ จนนำาไปสิ้่การยกระดับ
ควัามสิัมพื่ันธุ์ระหวั่างกันในระดับค้่ค้า (True Financial Partner)

เปาหมายการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที�จะเป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อก
ที� ไ ม่ ใ ช่ สิ ถืาบั น การเงิ น ให้ แ ก่ ผู้้ ป ระกอบการธุุ ร กิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที�ไม่สิามารถืเข้าถืึง
แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ เช่ น มี ข้ อ จำา กั ด ในเร่� อ งหลั ก ทรั พื่ ย์
คำ�าประกัน หร่อระยะเวัลาการประกอบธุุรกิจน้อยกวั่า 3 ป
ซึ�งสิถืาบันการเงินไม่สิามารถืพื่ิจารณาให้การสินับสินุน
ได้ แตั้่ผู้บ้ ริหารและทีมงานมีประสิบการณ์ ควัามชำานาญ่
ในธุุรกิจนัน� ๆ เป็นอย่างดี และเป็นธุุรกิจทีม� ศี กั ยภาพื่ใน
การเตั้ิบโตั้ ทำาให้ธุรุ กิจเหล่านีตั้� อ้ งใช้การสินับสินุนเงินทุน
นอกระบบอันเป็นอุปสิรรคตั้่อการขยายตั้ัวั ดังนั�น เพื่่�อ
ตั้อบสินองแนวัทางดังกล่าวั บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพื่ัฒนา
ผู้ลิ ตั้ ภั ณ ฑ์์ ที� มี ค วัามหลากหลายสิามารถืตั้อบสินอง
ให้ครบวังจรธุุรกิจ (Total Financial Solution) สิำาหรับ
ผู้้้ประกอบการดังกล่าวัโดยมีเป้าหมาย ดังนี�
(1) เป็นผู้้้ประกอบการหลัก ที�ไม่ใช่สิถืาบันการเงินที�
ให้การสินับสินุนด้านสิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
และสิิ น เช่� อ สิั ญ่ ญ่าเช่ า ซ่� อ เพื่่� อ จั ด หาอุ ป กรณ์
การเรียนการสิอนด้านไอทีแก่ภาคการศึกษาของรัฐ
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(2) เป็นผู้้้ประกอบการหลัก ที�ไม่มีผู้้ถื่อหุ้นเป็นสิถืาบัน
การเงิน ที�ให้การสินับสินุนด้านสิินเช่�อรับโอนสิิทธุิ
เรียกร้องที�เน้นการรับซ่�อล้กหนี�การค้าภาครัฐ
(3) พื่ั ฒนาสิร้ างผู้ลิตั้ภั ณฑ์์ เสิริ มในหลายๆ ร้ ปแบบ
(Tailor made) เพื่่อ� ให้ลก้ ค้าหร่อค้ค่ า้ ในผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลัก
มี ท างเล่ อ กในการใช้ บ ริ ก ารเพื่่� อ เพื่ิ� ม อำา นาจการ
แข่งขันกับค้่แข่งในการสิร้างรายได้และยอดขาย
ที� สิ้ ง ขึ� น ได้ แ ก่ สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำ�าประกันซอง (Bid Bond) ซึ�งบริษัทฯ ได้ทำาการ
พื่ั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารไปสิ้่ ก ารจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำ�าประกันซองแบบอิเล็ กทรอนิกสิ์ (E-Bidding)
เพื่่�อสิามารถืรองรับระบบการประม้ลงานเพื่่�อการ
จัดซ่อ� จัดจ้างอิเล็กทรอนิกสิ์ของภาครัฐ (Electronics
Government Procurement) สิินเช่อ� เพื่่�อสินับสินุน
โครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหา
สิินค้า (Trade Finance) สิินเช่�อเตั้ิมทุนหมุนเวัียน
ค้่ค้าเพื่่�อยกระดับ Supply Chain ของล้กค้าให้มี
ประสิิทธุิภาพื่มากขึน� และบริการออกหนังสิ่อ Letter
of Credit

การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำาคัญ

• เพื่ิ�มทุนชำาระแล้วัจำานวัน 40 ล้านบาท จากทุนชำาระแล้วัเดิม 60 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
รกิจบริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance) ให้แก่ลก้ ค้าทีใ� ช้ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินอย้แ่ ล้วั ไม่วั่าจะเป็นสิินเช่อ�
• เริสิัญ่ม� ประกอบธุุ
ญ่าเช่าทางการเงิน สิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ หร่อสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
�มประกอบธุุรกิจให้บริการสิินเช่�อเพื่่�อการจัดหาหนังสิ่อคำ�าประกันซอง (Bid Bond) โดยทำาหน้าที�เป็นตั้ัวักลางระหวั่าง
• เริธุนาคารผู้้
อ้ อกหนังสิ่อคำ�าประกันกับล้กค้าที�เป็นผู้้้ประกอบการ
าเนินธุุรกิจให้การสินับสินุนสิินเช่�อเพื่่�อสินับสินุนโครงการ (Project Backup Financing) สิำาหรับล้กค้าของบริษัทฯ
• เริที�ม�มีปดำระวัั
ตั้ิดี มีทักษะและขีดควัามสิามารถืในการทำางานโครงการนั�นๆ แตั้่มีข้อจำากัดเร่�องเงินทุนหมุนเวัียน โดยเน้น
•
•
•
•
•

•
•
•

ล้กหนี�ที�เป็นโครงการของภาครัฐเป็นสิำาคัญ่
ลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนเดิม) เหล่อ 100,000,000 บาท โดยการลดม้ลค่าหุน้ ที�ตั้ราไวั้
จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 5.00 บาท สิ่งผู้ลทำาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสิามัญ่จำานวัน 20,000,000 หุน้ ม้ลค่าหุ้นละ 5.00 บาท และมีการชำาระค่าหุ้นเตั้็มจำานวันแล้วั
แปรสิภาพื่เป็นบริษัทมหาชน เม่�อวัันที� 16 พื่ฤษภาคม 2556
เปลี�ยนแปลงม้ลค่าที�ตั้ราไวั้จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุน้ ละ 1.00 บาท (จาก 20,000,000 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 5 บาท
เป็น100,000,000 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เพื่ิม� ทุนจดทะเบียนจำานวัน 16,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็น 116,000,000 บาท โดยการ
ออกหุน้ สิามัญ่ใหม่จำานวัน 16,000,000 หุน้ ม้ลค่าทีตั้� ราไวั้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยจัดสิรรให้กบั ดร.ประสิิทธุิ� กาญ่จนศักดิช� ยั
ซึ�งเป็นบุคคลในวังจำากัด ในราคาเสินอขายหุ้นละ 1.50 บาท
เพื่ิ�มทุนจดทะเบียนจำานวัน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 116,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดย
การออกหุน้ สิามัญ่ใหม่จำานวัน 84,000,000 หุน้ ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ�งรายละเอียดการจัดสิรรเป็นดังนี�
(1) หุ้นสิามัญ่เพื่ิ�มทุนจำานวัน 33,600,000 หุ้น เสินอขายให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นของเอสิวัีโอเอ ตั้ามสิัดสิ่วันการถื่อหุ้นของ
ผู้้้ถื่อหุ้นดังกล่าวัในเอสิวัีโอเอ (Pre-emptiveright)
(2) หุน้ สิามัญ่เพื่ิ�มทุนจำานวัน 46,200,000 หุน้ เสินอขายให้แก่ประชาชนทั�วัไป
(3) หุน้ สิามัญ่เพื่ิ�มทุนจำานวัน 4,200,000 หุน้ เสินอขายให้แก่กรรมการและพื่นักงานของบริษัทฯ
ในกรณีทมี� ีหุ้นเหล่อจากการจองซ่�อของผู้้้ถือ่ หุ้นเอสิวัีโอเอ ตั้ามข้อ (1) ให้เสินอขายหุน้ ที�เหล่อดังกล่าวัให้แก่ประชาชน
ตั้ามข้อ (2)
ในระหวั่างวัันที� 12-14 มีนาคม 2557 บริษทั ฯ ได้เสินอขายหุน้ สิามัญ่ให้แก่ผู้ถื้ อ่ หุน้ สิามัญ่และผู้้ถื้ อ่ หุน้ บุรมิ สิิทธุิของบริษทั
เอสิวัีโอเอ จำากัด (มหาชน) ตั้ามสิัดสิ่วันการถื่อหุ้นของผู้้ถื้ ่อหุ้นดังกล่าวัในบริษทั เอสิวัีโอเอ จำากัด (มหาชน) จำานวัน 33.6
ล้านหุ้น ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสินอขายหุ้นละ 1.80 บาท
ในระหวั่างวัันที� 17-19 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เสินอขายหุ้นสิามัญ่ให้แก่ประชาชน กรรมการและพื่นักงานของ
บริษทั ฯ เป็นครัง� แรกจำานวัน 50.4 ล้านหุน้ ม้ลค่าหุน้ ทีตั้� ราไวั้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสินอขายหุ้นละ 1.80 บาท โดยบริษทั ฯ
ได้จดทะเบียนเปลีย� นแปลงทุนที�ออกจำาหน่ายและชำาระแล้วัจากจำานวัน 116 ล้านบาท (หุน้ สิามัญ่ 116 ล้านหุน้ ม้ลค่า
ที�ตั้ราไวั้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำานวัน 200 ล้านบาท (หุ้นสิามัญ่ 200 ล้านหุน้ ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวัง
พื่าณิชย์แล้วัเม่�อวัันที� 20 มีนาคม 2557 และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รับหุ้นสิามัญ่จำานวัน 200
ล้านหุน้ ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพื่ย์จดทะเบียนและเริ�มทำาการซ่�อขายได้ตั้ั�งแตั้่วัันที� 25 มีนาคม 2557
ในการออกจำาหน่ายหุ้นสิามัญ่เพื่ิ�มทุนดังกล่าวั บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวัข้องกับการเสินอขายหุน้ ดังกล่าวัเป็นจำานวัน
4.5 ล้านบาท (สิุทธุิจากภาษีเงินได้ 1.1 ล้านบาท) ซึ�งบริษัทฯ แสิดงเป็นรายการหักจากสิ่วันเกินม้ลค่าหุ้นสิามัญ่
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

ป 2550 – 2557

ป 2558

2558 เสินอขายตั้ั�วัแลกเงินระยะสิั�น (Bill of exchange) อายุไม่เกิน 270 วััน วังเงิน ณ ขณะใดขณะ
• หนึวัันที�งไม่� 15เกิมกราคม
น 600 ล้านบาท ในร้ปแบบเสินอขายกรณีทั�วัไป หร่อกรณีวังจำากัด ประเภทผู้้้ลงทุนสิถืาบัน และ/หร่อผู้้้ลงทุน

•
•
•
•

รายใหญ่่ หร่อกรณีวังจำากัด ณ ขณะใดขณะหนึ�งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ�งได้รับการอนุมัตั้ิแบบแสิดงข้อม้ล และหนังสิ่อชี�ชวัน
เพื่่�อการเสินอขายตั้ั�วัแลกเงินระยะสิั�นจากสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ แล้วัเม่�อวัันที�
23 มกราคม 2558 ซึ�งทำาให้บริษัทฯ สิามารถืลดตั้้นทุนทางการเงินได้เป็นจำานวันมาก ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี�
ดังกล่าวั
วัันที� 16 กุมภาพื่ันธุ์ 2558 เสินอขายหุน้ ก้้ของบริษัทฯ ภายใน วังเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
วัันที� 29 เมษายน 2558 ออกขายหุน้ ก้้ไม่ด้อยสิิทธุิชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธุิแปลงสิภาพื่ และไม่มี
ผู้้้แทนผู้้้ถื่อหุ้นก้้ จำานวัน 150,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 150,000,000
บาท ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2561 อัตั้ราดอกเบี�ย 5.25% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า “หุน้ ก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ครั�งที� 1/2558 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2561” ซึ�งได้ครบกำาหนดและจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 29 เมษายน 2561
วัันที� 9 กรกฎาคม 2558 ออกขายหุน้ ก้้ไม่ด้อยสิิทธุิชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธุิแปลงสิภาพื่ และไม่มี
ผู้้แ้ ทนผู้้ถื้ อ่ หุน้ ก้้ จำานวัน 200,000 หน่วัย ม้ลค่าทีตั้� ราไวั้หน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทัง� สิิน� 200,000,000 บาท
ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2560 อัตั้ราดอกเบี�ย 5.30% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ครั�งที� 2/2558 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2560” ซึ�งได้ครบกำาหนดและจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 11 กรกฎาคม 2560
วัันที� 16 ตัุ้ลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตั้ัวับริการสิินเช่�อเพื่่อ� เปิด L/C (Letter of Credit) โดยควัามร่วัมม่อกับธุนาคาร
กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ป 2559

ที� 1 มิถืุนายน 2559 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธุิชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธุิแปลงสิภาพื่ และไม่มี
• วััผู้้นแ้ ทนผู้้
ถื้ อ่ หุน้ ก้้ จำานวัน 150,000 หน่วัย ม้ลค่าทีตั้� ราไวั้หน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทัง� สิิน� 150,000,000 บาท

•

ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2562 อัตั้ราดอกเบี�ย 5.25% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ครั�งที� 1/2559 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2562” และจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 4 มิถืุนายน 2562
วัันที� 15 พื่ฤศจิกายน 2559 เสินอขายตั้ั�วัแลกเงินระยะสิั�น (Bill of exchange) อายุไม่เกิน 270 วััน วังเงิน ณ ขณะใด
ขณะหนึ�งไม่เกิน 900 ล้านบาท ในร้ปแบบเสินอขายกรณีทั�วัไป หร่อกรณีวังจำากัด ประเภทผู้้้ลงทุนสิถืาบัน และ/หร่อ
ผู้้ล้ งทุนรายใหญ่่ หร่อกรณีวังจำากัด ณ ขณะใดขณะหนึง� ไม่เกิน 10 ฉบับ ซึง� ได้รบั การอนุมัตั้แิ บบแสิดงข้อม้ล และหนังสิ่อ
ชีช� วันเพื่่อ� การเสินอขายตั้ัวั� แลกเงินระยะสิัน� จากสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ แล้วัเม่อ�
วัันที� 2 ธุันวัาคม 2559 เพื่่�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวัียนของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี�ดังกล่าวั

ป 2560

• วัันที� 14 กุมภาพื่ันธุ์ 2560 เสินอขายหุน้ ก้้ของบริษัทฯ ภายในวังเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
นธุ์ 2560 ออกใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิที�จะซ่�อหุน้ สิามัญ่ของบริษัทฯ (LIT-W1) จำานวันไม่เกิน 160,000,000
• วััหน่นทีวัย� 15เพื่่กุอ� มจัภาพื่ั
ดสิรรให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นเดิมตั้ามสิัดสิ่วัน การถื่อหุ้นในอัตั้ราสิ่วัน 5 หุ้น ตั้่อ 4 หน่วัยใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิในราคา
•

เสินอขายหน่วัยละ 2.50 บาท
วัันที� 3 เมษายน 2560 ได้เพื่ิ�มทุนจดทะเบียนจำานวัน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสิามัญ่ใหม่จำานวัน 100,000,000 หุ้น ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หุ้นละ
1.00 บาท ซึ�งรายละเอียดการจัดสิรรเป็นดังนี�
(1) จัดสิรรหุน้ สิามัญ่เพื่ิ�มทุนจำานวัน 20,000,000 หุ้น เพื่่อ� รองรับสิำาหรับการจ่ายหุ้นปันผู้ล
(2) จัดสิรรหุน้ สิามัญ่เพื่ิ�มทุนจำานวัน 80,000,000 หุ้น เพื่่อ� รองรับการใช้สิิทธุิตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิที�จะซ่�อหุ้นที�ออก
ใหม่ (LIT-W1) ซึ�งออกและเสินอขายให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นเดิมของบริษัทฯตั้ามสิัดสิ่วันการถื่อหุ้น ในกรณีที�มีหุ้นเหล่อ
เน่�องจากไม่มีการใช้สิิทธุิตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิที�จะซ่�อหุ้นที�ออกใหม่ บริษัทฯจะนำาเสินอตั้่อที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้น
เพื่่�อพื่ิจารณาตั้่อไป
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างวัันที� 17-21 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้เสินอขายใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นเดิมของบริษัทฯจำานวัน
• ในระหวั่
160,000,000 หน่วัย ในราคาเสินอขายหน่วัยละ 2.50 บาท ซึ�งบริษัทฯ สิามารถืขายใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิได้ครบทั�งหมด

•

ที� 22 สิิงหาคม 2560 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธุิชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธุิแปลงสิภาพื่ และไม่มี
• ผู้้วัันแ้ ทนผู้้
ถื้ อ่ หุน้ ก้้ จำานวัน 300,000 หน่วัย ม้ลค่าทีตั้� ราไวั้หน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทัง� สิิน� 300,000,000 บาท
ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2563 อัตั้ราดอกเบี�ย 6.00% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ครั�งที� 2/2560 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2563” และจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 24 กุมภาพื่ันธุ์ 2563

สิิทธุิตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิ (LIT-W1) ระหวั่างป 2560 เป็นดังนี�
• การเพื่ิ(ครั�มทุ�งนทีจากการใช้
�) วัดป
จำานวันใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิ
จำานวันหุ้นสิามัญ่
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้วัรวัม
(1) 25/7/2560
(2) 25/10/2560

(หน่วัย)
150,248
2,800

(หุ้น)
75,124
1,400

(หุ้น)
220,074,656
220,076,056

ป 2561

ที� 1 กุมภาพื่ันธุ์ 2561 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธุิชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธุิแปลงสิภาพื่ และไม่มี
• วััผู้้นแ้ ทนผู้้
ถื้ อ่ หุน้ ก้้ จำานวัน 315,000 หน่วัย ม้ลค่าทีตั้� ราไวั้หน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทัง� สิิน� 315,000,000 บาท

•
•
•
•

ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2563 อัตั้ราดอกเบี�ย 6.00% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ครั�งที� 1/2561 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2563” และจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 31 มกราคม 2563
วัันที� 9 กุมภาพื่ันธุ์ 2561ออกและเสินอขายหุ้นก้้ของบริษัทฯ ภายในวังเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
วัันที� 8 มีนาคม 2561 มีโครงการสิะสิมหุ้นสิำาหรับพื่นักงานบริษัทจดทะเบียน EMPLOYEE JOINT INVESTMENT
PROGRAM (EJIP) ครั�งที� 2 โดยทำาสิัญ่ญ่ากับบริษัทหลักทรัพื่ย์ ฟิิลลิป (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ในการเป็น
ตั้ัวัแทนจัดการโครงการ โดยโครงการมีอายุ 3 ป ตั้ั�งแตั้่ เมษายน 2561-2564
วัันที� 10 พื่ฤษภาคม 2561 จัดตั้ั�งบริษัทย่อยภายใตั้้ช่�อ “บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด” มีทุนจดทะเบียน
5 ล้านบาท ธุุรกิจหลักของบริษัทย่อยค่อ การให้บริการข้อม้ลและวัิเคราะห์ข้อม้ลสิินเช่�อ ตั้ลอดจนบริหารโครงการ
สิินเช่�อ โดยบริษัทฯ เข้าถื่อหุ้นในอัตั้ราร้อยละ 100 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดตั้ั�งบริษัทกับกระทรวังพื่าณิชย์เม่�อวัันที�
23 พื่ฤษภาคม 2561 และบริษัทฯ ได้จ่ายชำาระค่าหุ้นดังกล่าวัแล้วัเม่�อวัันที� 15 มิถืุนายน 2561
วัันที� 27 มิถืุนายน 2561 นายเธุียรชัย ศรีวัิจิตั้ร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และลาออกจากตั้ำาแหน่ง
รองประธุานกรรมการบริษัท ทั�งนี� ด้วัยเหตัุ้ผู้ลสิ่วันตั้ัวั และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตั้ิแตั้่งตั้ั�ง นางสิาวัปาริฉัตั้ร
เหล่าธุีระศิริวังศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายเธุียรชัย ศรีวัจิ ิตั้ร ที�ลาออก โดยให้มีผู้ลตั้ั�งแตั้่วัันที� 28 มิถืุนายน 2561

สิิทธุิตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิ (LIT-W1) ระหวั่างป 2561 เป็นดังนี�
• การเพื่ิ(ครั�มทุ�งนทีจากการใช้
�) วัดป
จำานวันใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิ
จำานวันหุ้นสิามัญ่
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้วัรวัม
(1) 25/1/2561
(2) 25/4/2561
(3) 25/7/2561
(4) 25/10/2561

(หน่วัย)
4,000
1,145,000
130,000
6,700

(หุ้น)
2,000
572,500
65,000
3,350

(หุ้น)
220,078,056
220,650,556
220,715,556
220,718,906
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

•

160,000,000 หน่วัย และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ได้รับใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิ (LIT-W1) จำานวัน
160,000,000 หน่วัย เป็นหลักทรัพื่ย์จดทะเบียนและเริ�มทำาการซ่�อขายได้ตั้ั�งแตั้่วัันที� 3 กรกฎาคม 2560
วัันที� 19 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสิดปันผู้ล และหุ้นปันผู้ลตั้ามมตั้ิที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้น ดังนี�
(1) จ่ายหุ้นปันผู้ลในอัตั้รา 10 หุ้นเดิมตั้่อ 1 หุ้นปันผู้ล รวัมเป็นจำานวันหุ้นปันผู้ลที�จ่ายไปจำานวันทั�งสิิ�น 19,999,532 หุ้น
และได้ทำาการจดทะเบียนเพื่ิ�มทุนชำาระแล้วัรวัมเป็นจำานวันเงินทั�งสิิ�น 219,999,532 บาท
(2) จ่ายเงินสิดปันผู้ลในอัตั้ราหุ้นละ 0.0112 บาท
วัันที� 2 พื่ฤษภาคม 2560 ออกขายหุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธุิชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิิทธุิแปลงสิภาพื่ และไม่มี
ผู้้้แทนผู้้้ถื่อหุ้นก้้ จำานวัน 85,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 85,000,000 บาท
ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2563 อัตั้ราดอกเบี�ย 5.75% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ครั�งที� 1/2560 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2563” และจ่ายชำาระค่นแล้วัเม่�อวัันที� 5 พื่ฤษภาคม 2563

ป 2562

2562 ออกขายหุน้ ก้ไ้ ม่ดอ้ ยสิิทธุิชนิดระบุชอ�่ ผู้้ถื้ อ่ ไม่มหี ลักประกัน ไม่มสิี ทิ ธุิแปลงสิภาพื่ และไม่มผู้ี แ้ ทน
• วััผู้้น้ถืที่อหุ� 20้นก้มี้ นจำาคม
านวัน 200,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 200,000,000 บาท

•
•
•
•
•
•
•

ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2564 อัตั้ราดอกเบี�ย 6.25% โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า “หุ้นก้้ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ครั�งที� 1/2562 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2564”
วัันที� 9 เมษายน 2562 ย้ายที�ตั้ั�งสิำานักงานแห่งใหม่ไปยัง อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 ถืนนพื่ระราม 3
แขวังช่องนนทรี เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่มหานคร
เม่อ� วัันที� 24 กันยายน 2562 บริษทั ฯ ประกาศเจตั้นารมณ์เข้าร่วัมโครงการเฉลิมพื่ระเกียรตั้ิเสิริมสิร้างตั้ลาดทุนธุรรมาภิบาล
เน่�องในโอกาสิมหามงคลพื่ระราชพื่ิธุีบรมราชาภิเษก ร่วัมแสิดงออกถืึงควัามจงรักภักดี ด้วัยการประกาศเจตั้นารมณ์ใน
การสิ่บสิานพื่ระราชปณิธุานในเร่�องปรัชญ่าของเศรษฐกิจพื่อเพื่ียง โดยการดำาเนินธุุรกิจด้วัยควัามรับผู้ิดชอบ คำานึงถืึง
ประโยชน์ตั้่อสิังคม และสิิ�งแวัดล้อม อันจะนำามาซึ�งประโยชน์ที�ยั�งย่นของธุุรกิจ ประโยชน์ของผู้้้เกี�ยวัข้อง และประโยชน์
สิุขของสิังคมและประชาชนโดยรวัม สิอดคล้องกับเป้าหมายการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น (SDGs) ของประชาคมโลก
เม่�อวัันที� 12 พื่ฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก TRIS RATING อันดับเครดิตั้องค์กรในระดับน่าลงทุน
(Investment Grade) ที� BBBวัันที� 29 ตัุ้ลาคม 2562 ออกขายหุ้นก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิิทธุิและมีผู้้แทนผู้้้ถื่อหุ้นก้้ อายุ 1 ป อัตั้รา
ดอกเบี�ยร้อยละ 5.00 ตั้่อป โดยมีกำาหนดชำาระดอกเบี�ยทุก 3 เด่อน จำานวัน 150,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หน่วัยละ
1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 150,000,000 บาท ครบกำาหนดไถื่ถือนป 2563 โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า “หุ้นก้้ไม่ด้อยสิิทธุิ
ระยะยาวัของ บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 2/2562 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2563” และจ่ายชำาระค่นแล้วั
เม่�อวัันที� 29 ตัุ้ลาคม 2563
วัันที� 19 ธุันวัาคม 2562 ออกขายหุน้ ก้ช้ นิดระบุชอ่� ผู้้ถื้ อ่ มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิิทธุิและมีผู้แ้ ทนผู้้ถื้ อ่ หุน้ ก้้ อายุ 2 ป อัตั้รา
ดอกเบีย� ร้อยละ 5.25 ตั้่อป โดยกำาหนดชำาระดอกเบีย� ทุก 3 เด่อน จำานวัน 520,600 หน่วัย ม้ลค่าทีตั้� ราไวั้หน่วัยละ 1,000
บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 520,600,000 บาท ครบกำาหนดไถื่ถือน ป 2564 โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า “หุ้นก้้มีประกันของ
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 3/2562 ชุดที� 1 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2564”
วัันที� 19 ธุันวัาคม 2562 ออกขายหุน้ ก้ช้ นิดระบุชอ่� ผู้้ถื้ อ่ มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิิทธุิและมีผู้แ้ ทนผู้้ถื้ อ่ หุน้ ก้้ อายุ 3 ป อัตั้รา
ดอกเบี�ยร้อยละ 5.50 ตั้่อป โดยมีกำาหนดชำาระดอกเบี�ยทุก 3 เด่อน จำานวัน 393,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หน่วัยละ
1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 393,000,000 บาท ครบกำาหนดไถื่ถือน ป 2565 โดยใช้ช�อ่ หุ้นก้้วั่า “หุ้นก้้มีประกัน
ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 3/2562 ชุดที� 2 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2565”
การเพื่ิ�มทุนจากการใช้สิิทธุิตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิ (LIT-W1) ระหวั่างป 2562 เป็นดังนี�
(ครั�งที�) วัดป
จำานวันใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิ
จำานวันหุ้นสิามัญ่
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้วัรวัม
(หน่วัย)
(หุ้น)
(หุ้น)
(1) 25/4/2562
1,458,700
729,350
221,448,256
(2) 25/10/2562
2,400
1,200
221,449,456

ป 2563

• วัันที� 11 มิถืนุ ายน 2563 บริษทั ฯ ได้รบั อนุญ่าตั้ให้ประกอบธุุรกิจสิินเช่อ� บุคคลภายใตั้้การกำากับ ธุนาคารแห่งประเทศไทย
� 16 ตัุ้ลาคม 2563 จัดตั้ั�งบริษัทย่อยภายใตั้้ช่�อ “บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด” มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
• วััเพื่่น�อทีประกอบธุุ
รกิจซ่�อขายแบบผู้่อนชำาระผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกสิ์ บริษัทฯ เข้าถื่อหุ้นในอัตั้ราร้อยละ 100
นที� 11 พื่ฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ผู้่านการคัดเล่อกให้อย้่ในรายช่�อหุ้นยั�งย่น ป 2563 (THAILAND SUSTAINABILITY
• วััINVESTMENT
(THSI) 2020
� 13 พื่ฤศจิกายน 2563 ออกขายหุ้นก้้ชนิดระบุผู้้ถื่อ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิิทธุิ และมีผู้้แทนผู้้้ถื่อหุ้นก้้อายุ 1 ป
• วััอันตั้ทีราดอกเบี
�ยร้อยละ 5.75 ตั้่อป โดยมีกำาหนดชำาระดอกเบี�ยทุก 3 เด่อน จำานวัน 150,000 หน่วัย ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้
•

หน่วัยละ 1,000 บาท คิดเป็นม้ลค่ารวัมทั�งสิิ�น 150,000,000 บาท ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2564 โดยใช้ช่�อหุ้นก้้วั่า
“หุ้นก้้ไม่มีหลักประกัน ของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 1/2563 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2564”
วัันที� 16 พื่ฤศจิกายน 2563 บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด (บริษัทย่อย) ได้รับอนุญ่าตั้ให้ประกอบธุุรกิจสิินเช่�อ
รายย่อยระดับจังหวััดภายใตั้้การกำากับพื่ิโกไฟิแนนซ์ ประเภทพื่ิโกพื่ลัสิ
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2. การใชแหลงเงินทุน
(1.) หุนกู
1. หุน้ ก้้ไม่มปี ระกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 1/2563 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2564

เพื่่�อใช้หมุนเวัียน
ในกิจการ

จำานวนเงิน
ที่ใช
โดยประมาณ

150 ลบ.

ระยะเวลา
ที่ใชเงิน
โดยประมาณ

ภายในเด่อน
ธุันวัาคม 2563

ความคืบหนาของการใชเงิน

บริษัทได้นำาเงินขยายพื่อร์ตั้การปล่อยสิินเช่�อตั้ามที�ได้
แจ้งวััตั้ถืุประสิงค์ไวั้

2. หุน้ ก้้ไม่มปี ระกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 1/2562 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2564
การใชเงิน

เพื่่�อใช้หมุนเวัียน
ในกิจการ

จำานวนเงิน
ที่ใช
โดยประมาณ

200 ลบ.

ระยะเวลา
ที่ใชเงิน
โดยประมาณ

ความคืบหนาของการใชเงิน

ภายในเด่อน
บริษัทได้นำาเงินขยายพื่อร์ตั้การปล่อยสิินเช่�อตั้ามที�ได้
พื่ฤษภาคม 2563 แจ้งวััตั้ถืุประสิงค์ไวั้

3. หุน้ ก้้ไม่ดอ้ ยสิิทธุิระยะยาวัของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 2/2562 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2563
การใชเงิน

เพื่่�อใช้หมุนเวัียน
ในกิจการ

จำานวนเงิน
ที่ใช
โดยประมาณ

150 ลบ.

ระยะเวลา
ที่ใชเงิน
โดยประมาณ

ความคืบหนาของการใชเงิน

ภายในเด่อน
บริษัทได้นำาเงินขยายพื่อร์ตั้การปล่อยสิินเช่�อตั้ามที�ได้
พื่ฤษภาคม 2563 แจ้งวััตั้ถืุประสิงค์ไวั้ และชำาระค่นหุน้ ก้้แล้วัเตั้็มจำานวัน
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การใชเงิน

4. หุน้ ก้้มีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั�งที� 3/2562 ชุดที� 1 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2564 และ
หุ้นก้้มีประกันของลีซ อิท ครั�งที� 3/2562 ชุดที� 2 ครบกำาหนดไถื่ถือนป พื่.ศ. 2565
การใชเงิน

จำานวนเงิน
ที่ใช
โดยประมาณ

เพื่่�อชำาระค่นหุน้ ก้้ LIT201A 315 ลบ.
ที�จะครบกำาหนดไถื่ถือน
วัันที� 31 มกราคม 2563
จำานวัน 315 ลบ.
300 ลบ.
หุ้นก้้ LIT202A ครบกำาหนด
ไถื่ถือนวัันที� 22 กุมภาพื่ันธุ์
2563 จำานวัน 300 ลบ.
และ หุ้นก้้ LIT205A
ครบกำาหนดไถื่ถือน
วัันที� 2 พื่ฤษภาคม 2563
จำานวัน 85 ลบ.
85 ลบ.
นอกจากชำาระค่นหุ้นก้้
ดังกล่าวัแล้วั เพื่่�อชำาระค่น
เงินก้้ย่มจากสิถืาบันการเงิน
และ/หร่อตั้ั�วัแลกเงิน
ภายในเด่อนมีนาคม 2563
จำานวัน 80 ลบ.
80 ลบ.
สิ่วันทีเ� หล่อใช้เป็นเงินทุน
133.6 ลบ
หมุนเวัียนในกิจการ

ระยะเวลา
ที่ใชเงิน
โดยประมาณ

ภายในเด่อน
มกราคม 2563
ภายในเด่อน
กุมภาพื่ันธุ์ 2563

ความคืบหนาของการใชเงิน

บริษทั ได้ชำาระค่นหุน้ ก้แ้ ละเงินก้ย้ ม่ จากสิถืาบันการ
เงินดังกล่าวัตั้ามวัันทีก� ำาหนดไถื่ถือนทัง� จำานวันแล้วั
สิ่วันที�เหล่อได้นำาไปขยายพื่อร์ตั้การปล่อยสิินเช่�อ
ตั้ามที�ได้แจ้งวััตั้ถืุประสิงค์ไวั้

ภายในเด่อน
พื่ฤษภาคม 2563

ภายในเด่อน
มีนาคม 2563
ภายในเด่อน
มกราคม 2564

(2) กฎหมายที่ใชบังคับ
ในการออกหุ้นก้้ในแตั้่ละครั�ง บริษัทฯ และผู้้้ถื่อหุ้นก้้จะตั้้องปฏิิบัตั้ิตั้ามเง่�อนไขตั้ามข้อกำาหนดสิิทธุิ โดยข้อกำาหนด
สิิทธุิน�จี ะใช้บังคับและตั้ีควัามตั้ามกฎหมายไทย
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3. ขอผูู้กพันที่บริษัทมีคำามั่นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกู
หุ้นก้้มีข้อปฏิิบัตั้ิบางประการที�บริษัทฯ ตั้้องปฏิิบัตั้ิตั้าม เช่น การดำารงอัตั้ราสิ่วันทางการเงิน การจ่ายปันผู้ล และ
การจำาหน่ายจ่ายโอนสิินทรัพื่ย์ เป็นตั้้น

4. ชื่อสถานทีต่ ั้ง ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร
ช่อ� บริษัท
ที�ตั้ั�งสิำานักงานใหญ่่

บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี
เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120
ลักษณะการประกอบธุุรกิจ ประกอบธุุรกิจให้บริการสิินเช่อ� สิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน (Leasing) สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ (Hire
Purchase) และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง (Factoring) รวัมทั�งมีบริการทางการ
เงินเสิริมอ่น� ๆ เช่น สิินเช่อ� เพื่่อ� การจัดหาหนังสิ่อคำ�าประกันซอง (Bid Bond) สิินเช่อ� เพื่่อ�
สินับสินุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance)
และบริการสิินเช่อ� เพื่่�อเปิด L/C (Letter of Credit)
เลขทะเบียนบริษัท
0107556000353
โทรศัพื่ท์
02-163-4260
โทรสิาร
02-163-4291-4
เวั็บไซตั้์
www.leaseit.co.th
ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บาท
ทุนชำาระแล้วั
221,449,456 บาท
หุ้นสิามัญ่
221,449,456 หุ้น
ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้หุ้นละ
1 บาท
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สิำาหรับการออกหุ้นก้้เม่อ� วัันที� 19 ธุันวัาคม 2562 บริษัทฯ ได้ออกขายหุน้ ก้้ชนิดมีหลักประกัน ซึ�งมีเง่อ� นไขที�บริษัทฯ
ตั้้องปฏิิบัตั้ิตั้าม เช่น การดำารงม้ลค่าสิิทธุิเรียกร้องการรับเงินจากล้กหนี�การค้า ล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเงินให้ก้ย่ม ล้กหนี�
จากการรับซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง ล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าการเงิน และล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ ตั้้องไม่ตั้ำ�ากวั่า 1.5 เท่าของ
ม้ลค่าหุ้นก้้ที�ยังมิได้ทำาการไถื่ถือนตั้ลอดระยะเวัลาหุ้นก้้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. โครงสรางรายได
งบการเงินรวม
2563

ประเภทของรายได

ลานบาท

2562
ลานบาท

%

2561
ลานบาท

%

%

รายไดดอกเบี้ย
ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าการเงิน

9.08

2.29

13.61

2.98

17.31

3.89

ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ

9.86

2.49

16.72

3.66

10.25

2.30

การซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง

108.60

27.40

117.30

25.69

95.58

21.47

การให้ก้ย่มเงิน

121.19

30.57

143.30

31.38

134.09

30.13

248.73

62.74

290.93

63.72

257.23

57.79

ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าการเงิน

0.38

0.10

0.23

0.05

2.48

0.56

ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ

0.04

0.01

0.05

0.01

0.08

0.02

การซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง

49.57

12.50

41.26

9.04

40.39

9.07

การให้ก้ย่มเงิน

58.82

14.84

84.95

18.60

91.44

20.54

9.97

2.51

13.52

2.96

20.70

4.65

-

-

1.25

0.27

1.36

0.31

0.02

0.01

0.02

-

0.02

-

118.80

29.97

141.28

30.94

156.47

35.15

1.53

0.39

0.78

0.17

-

-

-

-

-

-

0.71

0.16

27.36

6.90

23.61

5.17

30.69

6.90

28.89

7.29

24.39

5.34

31.40

7.06

396.42

100.00

456.60

100.00

445.10

100.00

รวมรายไดดอกเบี้ย
รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการ

1)

การคำ�าประกันซอง
การออกหนังสิ่อเลตั้เตั้อร์ออฟิเครดิตั้
อ่�นๆ
รวมรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดอื่น :
รายได้จากบริการจัดหาสิินค้า(Trade Finance)
ดอกเบี�ยรับธุนาคาร
รายได้อ่�น

2)

รวมรายไดอื่น
รวมรายได

หมายเหตุ : 1) รายละเอียดรายได้คา่ ธุรรมเนียมและบริการ
ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าการเงิน และสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ หมายถืึง ค่าธุรรมเนียมในการเซ็นสิัญ่ญ่าและโอนสิิทธุิ
การซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง หมายถืึง ค่าธุรรมเนียมในการเปิดวังเงินและค่าธุรรมเนียมบริการ
การให้ก้ย่มเงิน หมายถืึง ค่าบริการวัิเคราะห์สิินเช่�อของบริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด
การคำ�าประกันซอง หมายถืึง ค่าธุรรมเนียมในการให้บริการ
2) รายได้อ่�น เช่น รายได้ดอกเบี�ยจ่ายชำาระล่าช้า รายได้คา่ ขายซากทรัพื่ย์สิิน เป็นตั้้น
3) เริม� มีการจัดทำางบการเงินรวัมในป 2561 เน่อ� งจากมีการจัดตั้ัง� บริษทั ย่อย (บริษทั ลิท เซอร์วัสิิ แมเนจเม้นท์ จำากัด)
และตั้่อมาในป 2563 ได้จัดตั้ั�งบริษัทย่อยขึ�นอีก 1 บริษัท (บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด)
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2. ขอมูลเกี่ยวกับผู้ลิตภัณฑ
(1) ลักษณะผู้ลิตภัณฑ/บริการและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
ลักษณะผู้ลิตภัณฑหรือบริการ

(1.1) ธุรกิจการใหสินเชื่อสัญญาเชาทางการเงิน
หรือลีสซิ่ง (Leasing)

(1.2) ธุรกิจการใหสินเชื่อสัญญาเชาซื้อ
(Hire Purchase)

บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ สิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น แก่
ผู้้้ประกอบการที�ตั้้องการซ่�อทรัพื่ย์สิินที�มีสิัญ่ญ่าเช่ากับ
หน่วัยงานราชการ หน่วัยงานรัฐวัิสิาหกิจ หร่อหน่วัยงาน
เอกชนขนาดใหญ่่ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้้้ซ�่อทรัพื่ย์สิิน
แล้วันำามาให้ล้กค้าเช่าตั้่อ โดยกรรมสิิทธุิ�ของทรัพื่ย์สิิน
ให้ เช่ า ทางการเงิ น จะป็ น ของบริ ษั ทฯ และเม่� อชำา ระ
ค่างวัดครบกำาหนดสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินแล้วั ล้กค้าหร่อ
ผู้้้เช่าสิามารถืเล่อกได้วั่าจะซ่�อสิินทรัพื่ย์ดังกล่าวัไวั้เพื่่�อ
เป็นเจ้าของกรรมสิิทธุิ�หร่อค่นทรัพื่ย์สิินให้กับบริษัทฯ
โดยบริ ษั ท ฯ จะให้ สิิ น เช่� อ กั บ ล้ ก ค้ า ในอั ตั้ ราร้ อ ยละ
70-100 ของม้ลค่าสิินค้าและคิดดอกเบี�ยในอัตั้ราคงที�
โดยปกตั้ิสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินที�บริษัทฯ ให้บริการกับ
ล้กค้าจะมีอายุตั้�งั แตั้่ 3 ปขึ�นไป

บริษทั ฯ ให้บริการสิินเช่อ� สิัญ่ญ่าเช่าซ่อ� แก่ผู้ป้ ระกอบการ
ที�ตั้้องการซ่�อทรัพื่ย์สิินประเภทคอมพื่ิวัเตั้อร์ ซอฟิตั้์แวัร์
อุปกรณ์ไอที เคร่�องใช้ไฟิฟิ้า รวัมไปถืึงอุปกรณ์การเรียน
การสิอนตั้่างๆ ที�มีสิัญ่ญ่าเช่ากับหน่วัยงานราชการ
หน่วัยงานรัฐวัิสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชนขนาดใหญ่่
โดยบริษัทฯ จะซ่�อทรัพื่ย์สิินจากล้กค้า แล้วันำามาให้
ล้กค้าเช่าตั้่อ (ในบางกรณีอาจทำาการจัดหาทรัพื่ย์สิิน
จากผู้้้จำาหน่าย (Supplier) ตั้ามควัามตั้้องการของล้กค้า
แล้วันำามาให้ล้กค้าเช่าตั้่อ) โดยกรรมสิิทธุิ�ของทรัพื่ย์สิิน
ให้เช่าซ่�อจะเป็นของบริษัทฯ และเม่�อชำาระเงินค่างวัด
ครบกำาหนดสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อแล้วั ล้กค้าหร่อผู้้้เช่าซ่�อจะได้
กรรมสิิทธุิ�ในสิินทรัพื่ย์น�ันๆ โดยบริษัทฯ จะให้สิินเช่�อ
แก่ล้กค้าในอัตั้ราร้อยละ 70-100 ของม้ลค่าสิินค้าและ
คิดดอกเบี�ยในอัตั้ราคงที� สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อที�บริษัทฯ ให้
บริการกับล้กค้าจะมีอายุไม่เกิน 3 ป ร้ปแบบในการทำา
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อจะเป็นในลักษณะเดียวักับการทำาสิัญ่ญ่า
เช่าทางการเงิน ดังนี�

โ อนสิ ท ธิ เรี ย กร อ ง - ดำา เนิ น การโอนสิิ ท ธุิ
• เรีกรณี
ยกร้องในการรับชำาระค่าเช่าจากล้กหนี�ของล้กค้า

•

มาที� บ ริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯจะมี ห นั ง สิ่ อ บอกกล่ า วั
การโอนสิิ ท ธุิ เรี ย กร้ อ งในการรั บ ชำา ระค่ า เช่ า ไปที�
ล้กหนี�ของล้กค้าที�เป็นสิ่วันราชการ รัฐวัิสิาหกิจ หร่อ
เอกชนขนาดใหญ่่ โ ดยดำา เนิ น การโอนสิิ ท ธุิ แ บบ
เบ็ดเสิร็จเด็ดขาดซึ�งบริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่่าย
ขายและการตั้ลาดนำาเอกสิารโอนสิิทธุิไปให้ล้กหนี�
ลงนามรับทราบ ถืึงแม้ลก้ หนีข� องล้กค้าจะเป็นผู้้ช้ ำาระ
ค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ โดยตั้รง อย่างไรก็ตั้าม ณ วัันทำา
สิัญ่ญ่า ล้กค้าจะตั้้องมอบเช็คลงวัันทีล� วั่ งหน้าไวั้ให้แก่
บริษัทฯ ตั้ามงวัดที�ตั้้องชำาระ หากล้กหนี�ของล้กค้า
ไม่ชำาระค่าเช่าตั้ามเวัลาที�กำาหนด บริษัทฯ จะนำาเช็ค
ทีล� ก้ ค้ามอบไวั้ให้ชำาระค่าเช่าให้แก่บริษทั ฯ แทน และ
ภายหลังหากล้กหนี�ของล้กค้าได้มีการจ่ายชำาระเงิน
เข้ามา บริษัทฯ จะค่นเงินจากการรับโอนสิิทธุิ�ดัง
กล่าวัให้แก่ล้กค้าทันที
กรณีไมโอนสิทธิเรียกรอง - รับชำาระค่าเช่าจาก
ล้กค้าโดยตั้รง โดยไม่มีการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการ
รับชำาระค่าเช่าจากล้กหนี�ของล้กค้า โดยล้กค้าจะ
ทำาการมอบเช็คลงวัันทีล� วั่ งหน้าไวั้ให้ ณ วัันทำาสิัญ่ญ่า
ซึ�งเช็คจะตั้้องลงวัันที�ล่วังหน้าตั้ามวัันครบกำาหนด
ชำาระในสิัญ่ญ่า

โ อนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ ง - ให้ ล้ ก ค้ า โอนสิิ ท ธุิ
• เรีกรณี
ยกร้องในการรับชำาระค่าเช่าจากล้กหนีข� องล้กค้ามา

•

ทีบ� ริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะแจ้งการโอนสิิทธุิเรียกร้องใน
การรับชำาระค่าเช่าโดยตั้รงไปทีล� ก้ หนีข� องล้กค้าทีเ� ป็น
สิ่วันราชการ รัฐวัิสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชนขนาด
ใหญ่่ และ ณ วัันทำาสิัญ่ญ่า ล้กค้าจะตั้้องมอบเช็คลง
วัันที�ล่วังหน้าไวั้ให้แก่บริษัทฯ ตั้ามงวัดที�ตั้้องชำาระ
กรณีไมโอนสิทธิเรียกรอง - รับชำาระค่าเช่าจาก
ล้กค้าโดยตั้รง โดยไม่มีการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการ
รับชำาระค่าเช่าจากล้กหนี�ของล้กค้า โดยล้กค้าจะ
ทำาการมอบเช็คลงวัันทีล� วั่ งหน้าไวั้ให้ ณ วัันทำาสิัญ่ญ่า
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุุรกิจให้บริการสิินเช่�อแก่กลุ่มล้กค้าที�เป็นผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที�มี
ข้อจำากัดในการขอสิินเช่�อสิถืาบันการเงิน โดยแบ่งสิินเช่อ� ออกเป็น 8 ประเภทสิินเช่อ� ดังนี�

ขั้นตอนการใหสินเชื่อสัญญาเชาทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเชาซื้อ
ทำาเอกสิารสิัญ่ญ่าเช่าให้ล้กค้าลงนาม
และบริษัทฯ ให้สิินเช่�อแก่ลก้ ค้าโดยปกตั้ิ
ในอัตั้ราร้อยละ 70 - 100 ของม้ลค่าสิินค้า
กรณีไมมีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ จะนำาเช็คที�ล้กค้าทำาไวั้
ณ วัันทำาสิัญ่ญ่าเข้าบัญ่ชีบริษัทฯ

ล้กค้า

2
1

กรณีโอนสิทธิ
ล้กหนี�ชำาระค่าเช่าแก่บริษัทฯ

แจ้งการขอทำาสิัญ่ญ่า

แจ้งการโอน
สิิทธุิเรียกร้องแก่ล้กหนี�
(กรณีมีการโอนสิิทธุิ)

กรณีไมมีการโอนสิทธิ
ล้กหนี�จะชำาระค่าเช่าแก่ล้กค้าโดยตั้รง

1) ล้กค้าแจ้งควัามประสิงค์ทำาสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน/
เช่าซ่�อ บริษัทฯ จะทำาการตั้รวัจสิอบข้อม้ลของล้กค้า
จากเอกสิารประกอบการพื่ิจารณา เช่น หนังสิ่อ
รั บ รองบริ ษั ท จดทะเบี ย น รายการเคล่� อ นไหวั
ทางบัญ่ชีกับสิถืาบันการเงิน (Bank Statement)
งบการเงิ น และสิั ญ่ ญ่าเช่ า ระหวั่ า งล้ ก ค้ า กั บ
ล้กหนี�ของล้กค้า เป็นตั้้น และทำาเอกสิารนำาเสินอให้
ผู้้้บริหารพื่ิจารณา
2) เม่�อผู้้้บริหารอนุมัตั้ิการให้สิินเช่�อ บริษัทฯ จะจัด
เตั้รียมสิัญ่ญ่าและชุดเอกสิารนำาไปให้ล้กค้าลงนาม
และรับเช็คจากล้กค้า ณ วัันที�เซ็นสิัญ่ญ่า
3) กรณีมีการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการรับเงินบริษัทฯ
จะมีหนังสิ่อบอกกล่าวัการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการ
รับเงินแจ้งไปยังล้กหนี�และให้ล้กหนี�ลงนามรับทราบ
ในหนังสิ่อบอกกล่าวัการโอนสิิทธุิเรียกร้องในการ
รับเงินดังกล่าวั ณ วัันครบกำาหนดชำาระค่างวัด

3

ล้กหนี�
ของล้กค้า

มีการโอนสิทธิ – ล้กหนี�จะชำาระค่าเช่ามายัง
• กรณี
บริ ษั ท ฯ โดยตั้รง ตั้ามเง่� อ นไขของการโอนสิิ ท ธุิ

โดยปกตั้ิ เ งิ น ค่ า เช่ าที� ล้ก หนี�ตั้้องจ่ า ยจะมี ม้ลค่ าสิ้ ง
กวั่าเงินค่างวัดที�ล้กค้าจะตั้้องชำาระค่นให้แก่บริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะทำาการค่นเงินสิ่วันตั้่างให้แก่ล้กค้า
ภายหลั ง จากที� ไ ด้ หั ก ชำา ระค่ า งวัดที� ตั้้ อ งจ่ า ยค่ น
บริษัทฯ แล้วั (หากล้กหนี�ไม่ชำาระค่างวัดตั้ามเวัลา
ที� กำา หนด บริ ษั ท ฯ จะนำา เช็ ค ชำา ระหนี� ที� ไ ด้ รั บ ณ
วัันทำาสิัญ่ญ่าเข้าเรียกเก็บแทน และหากล้กหนี�ได้
ชำาระเงินเข้ามาภายหลัง บริษัทฯ จะค่นเงินดังกล่าวั
ให้กับล้กค้าทันที)
กรณีไมมีการโอนสิทธิเรียกรอง – ล้กหนี�จะชำาระ
ค่าเช่าแก่ล้กค้าโดยตั้รง ในขณะที�บริษัทฯ จะนำาเช็ค
ชำาระหนี�ของล้กค้าเข้าเรียกเก็บตั้ามกำาหนดเวัลาที�
ระบุไวั้ในสิัญ่ญ่า
4) เม่� อ ครบกำา หนดตั้ามที� ร ะบุ ใ นสิั ญ่ ญ่า ล้ ก ค้ า
ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินจะตั้้องรับซ่�อทรัพื่ย์สิิน
ตั้ามม้ลค่าซากที�ตั้กลงไวั้ ณ วัันทำาสิัญ่ญ่า สิ่วันล้กค้า
ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อจะได้รับกรรมสิิทธุิ�ในทรัพื่ย์สิินนั�น

•

ในกรณีที�ล้กค้าสิ่งมอบสิินค้าให้แก่หน่วัยงานราชการ
หน่วัยงานรัฐวัิสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชนเรียบร้อย
แล้ วั และล้ ก ค้ า รายดั ง กล่ า วัตั้้ อ งการทำา สิั ญ่ ญ่าเช่ า
ทางการเงินหร่อสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อกับบริษัทฯ ล้กค้าจะตั้้อง
ทำาการขายสิินค้าเพื่่�อให้กรรมสิิทธุิ�ตั้กเป็นของบริษัทฯ
ก่ อ น แล้ วั บริ ษั ท ฯ จึ ง จะสิามารถืดำา เนิ น การทำา การ
ให้เช่าหร่อเช่าซ่�อตั้ามแบบของสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
หร่อสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อกลับอีกครั�ง
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ความแตกตางระหวางสินเชื่อสัญญาเชาทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเชาซื้อ
ษณะ
ลัลักกษณะ

เชื่อ่อเช
เชาาซืซื้อ้อ
สิสินนเชื

สัญญาเชาทางการเงิน

ใช้ทรัพื่ย์สิินระยะยาวัตั้ลอด หร่อ
เก่อบหมดอายุการใช้งาน

เพื่่�อเป็นเจ้าของทรัพื่ย์สิิน

กรรมสิิทธุิ�ในทรัพื่ย์สิิน

เป็นของผู้้ใ้ ห้เช่าจนสิิน� สิุดสิัญ่ญ่า
เม่อ� สิิน� สิุดสิัญ่ญ่าผู้้เ้ ช่าใช้สิทิ ธุิ
ในการซ่อ� ทรัพื่ย์สินิ

เป็นของผู้้้ให้เช่าซ่�อจนกระทั�งผู้้้เช่าซ่�อได้
ชำาระค่างวัดและปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามเง่อ� นไขครบถื้วัน
กรรมสิิทธุิจ� งึ ตั้กเป็นของผู้้เ้ ช่าซ่อ�

ระยะเวัลาการให้สิินเช่�อ 3 ปขึ�นไป

ไม่เกิน 3 ป

(1.3) ธุรกิจการใหบริการรับซื้อหนี้ทางการคาหรือแฟคตอริ่ง (Factoring)
บริษัทฯ ให้บริการรับซ่�อหนี�ทางการค้า โดยเป็นการ
ให้บริการสิินเช่�อระยะสิั�น เพื่่�อเป็นเงินทุนหมุนเวัียน
ในธุุรกิจสิำาหรับผู้้้ประกอบการ โดยบริษัทฯ จะรับซ่�อ
ล้กหนี�การค้า โดยไม่ตั้้องใช้หลักทรัพื่ย์คำ�าประกัน แตั้่จะ
โอนสิิทธุิเรียกร้องในหนี�การค้าของล้กค้าให้กับบริษัทฯ
เพื่่� อ เป็ น หลั ก ประกั น โดยเป็ น การรั บ โอนสิิ ท ธุิ แ บบ
ไล่เบี�ย (With Recourse) ค่อบริษัทฯ มีสิิทธุิไล่เบี�ยจาก
ล้กค้าได้ กรณีที�เกิดหนี�สิ้ญ่หร่อล้กหนี�ไม่ชำาระเงินตั้าม
กำาหนดเวัลา โดยบริษทั ฯ จะเน้นให้บริการกับผู้้ป้ ระกอบ
การขนาดกลางและขนาดย่อมที�ตั้้องการเงินสิดไปใช้
หมุนเวัียนในกิจการและเป็นธุุรกิจที�มีการซ่�อขายสิินค้า
และบริ ก ารที� ไ ม่ มี ค วัามซั บ ซ้ อ นในตั้ั วั เน่� อ หาของหนี�
การค้า เช่น เป็นการซ่�อมาขายไปในสิินค้าทั�วัๆ ไป
หร่อเป็นการให้บริการบำารุงรักษาอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์
สิำานักงานทั�วัๆ ไป โดยบริษัทฯ จะหลีกเลี�ยงการรับซ่�อ
หนีก� ารค้าทีม� เี ง่อ� นไขการสิ่งมอบ หร่อสิินค้าและบริการที�

มีควัามซับซ้อนทีอ� าจจะเกิดข้อโตั้้เถืียงในควัามสิมบ้รณ์
ของหนีก� ารค้า เช่น หนีก� ารค้าทีเ� กิดจากการพื่ัฒนาระบบ
งานไอที หร่อหนีก� ารค้าในภาคการก่อสิร้าง เป็นตั้้น โดย
บริษัทฯ จะเน้นการรับซ่�อล้กหนี�การค้าที�เป็นหน่วัยงาน
ราชการและรัฐวัิสิาหกิจเป็นหลัก รวัมถืึงล้กหนี�การค้าที�
เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่่ซงึ� สิ่วันใหญ่่บริษทั ฯ จะรับซ่อ�
ล้กหนี�การค้าที�มีอายุไม่เกิน 90 วััน โดยบริษัทฯ จะรับ
ซ่�อล้กหนี�การค้าประมาณร้อยละ 30-100 ของม้ลค่าใน
เอกสิาร และเม่อ� ครบกำาหนดชำาระเงิน บริษทั ฯ จะดำาเนิน
การเรียกเก็บเงินจากล้กหนีโ� ดยตั้รง และเม่อ� หักดอกเบีย�
และค่าธุรรมเนียมตั้่างๆ เรียบร้อยแล้วั บริษัทฯ จะค่น
เงินสิ่วันตั้่างให้กับล้กค้า
ทั�งนี� อัตั้ราดอกเบี�ย สิัดสิ่วันการรับซ่�อหนี� จะขึ�นอย้่
กับขนาดของกิจการ ฐานะการเงินของล้กค้า รวัมถืึง
คุณภาพื่ของล้กหนี�การค้า

ขั้นตอนการใหสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรอง (Factoring)
บริษัทฯ รับซ่�อล้กหนี�
ประมาณร้อยละ 30-100
ของม้ลค่าในสิัญ่ญ่า

3
1

ล้กค้า

4
ล้กค้าขออนุมัตั้ิวังเงิน
และนำาบัญ่ชีล้กหนี�
แตั้่ละรายมาเสินอ

บริษัทฯ แจ้งการโอนสิิทธุิ
การรับเงินมาที�ล้กหนี�

ล้กหนี�ชำาระเงินแก่บริษัทฯ
โดยสิ่วันตั้่าง หลังจากหัก
ค่าธุรรมเนียมตั้่างๆ แล้วั
จะค่นให้แก่ล้กค้าทั�งหมด

2

ล้กหนี�
ของล้กค้า
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

วััตั้ถืุประสิงค์ในการเช่า

1) ล้กค้าขออนุมัตั้ิวังเงินกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
ดำา เนิ น การตั้รวัจสิอบประวัั ตั้ิ ล้ ก ค้ า จากเอกสิาร
สิำาคัญ่ เช่น หนังสิ่อรับรองบริษัทจดทะเบียน Bank
Statement และงบการเงิน เป็นตั้้น รวัมทัง� ตั้รวัจสิอบ
ประวััตั้ลิ ก้ หนี� และเสินอให้ผู้บ้ ริหารพื่ิจารณา ภายหลัง
เม่�อผู้้้บริหารอนุมัตั้ิ ลงนามในสิัญ่ญ่าเรียบร้อยแล้วั
ล้กค้าจะนำาบัญ่ชีล้กหนี�มาเสินอขายตั้่อบริษัทฯ
2) เม่�อผู้้้บริหารได้พื่ิจารณาอนุมัตั้ิให้รับซ่�อบัญ่ชีล้กหนี�
ดังกล่าวัแล้วับริษัทฯ และล้กค้าจะทำาการแจ้งบอก
กล่าวัการโอนสิิ ทธุิ เรี ยกร้องในการชำาระเงิ นไปยั ง
ล้กหนี� (บริษัทฯ อาจแจ้งการโอนสิิทธุิทางไปรษณีย์
หร่ อ ให้ ฝ่่ า ยขายนำา เอกสิารไปให้ ล้ ก หนี� ล งนาม
รับทราบการโอนสิิทธุิ ขึ�นอย้่กับม้ลค่าซ่�อขายบัญ่ชี
ล้กหนี�) ในกรณีที�ไม่สิามารถืโอนสิิทธุิการรับเงินได้

เน่�องจากข้อจำากัดของล้กหนี�บางราย บริษัทฯ จะให้
ล้กค้ามอบอำานาจการเก็บเงินให้แก่บริษัทฯ หร่อใช้
บัญ่ชีควับคุมการรับเงิน (Escrow Account) เพื่่�อ
ให้บริษัทฯ สิามารถืควับคุมการจ่ายชำาระเงินของ
ล้กหนี�ได้
3) เม่อ� บริษทั ฯ รับซ่อ� ล้กหนีก� ารค้าเรียบร้อยแล้วั บริษทั ฯ
จะจ่ายเงินตั้ามยอดที�รับซ่�อ (หลังหักดอกเบี�ยและ
ค่าธุรรมเนียมตั้่างๆ)
4) เม่�อถืึงวัันครบกำาหนดชำาระเงิน บริษัทฯ จะดำาเนิน
การจัดเก็บหนี�กับล้กหนี� จากนั�นบริษัทฯ จะจ่ายเงิน
สิ่วันที�เหล่อให้กับล้กค้าหลังจากหักภาระหนี�คงค้าง
หร่อค่าใช้จ่ายตั้่างๆ แล้วั

ธุรกิจการใหบริการเสริมอื่นๆ
บริษัทฯ มีบริการเสิริมร้ปแบบตั้่างๆ เพื่่อ� ให้บริการของบริษัทฯ ครบวังจรมากยิ�งขึ�น โดยสิ่วันใหญ่่เป็นการสินับสินุน
สิินเช่�อล่วังหน้า (Pre Finance) โดยล้กค้าที�บริษัทฯ จะให้บริการเสิริมสิ่วันใหญ่่จะตั้้องเป็นล้กค้าเดิมของบริษัทฯ
ที�มีประวััตั้ิการชำาระเงินที�ดี เน่อ� งจากควัามเสิี�ยงในการให้บริการเสิริมค่อนข้างสิ้ง ได้แก่

(1.4) การใหสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือคำ้าประกันซอง (Bid Bond)
บริษัทฯ เริ�มดำาเนินธุุรกิจการให้สิินเช่อ� เพื่่�อการจัดหาหนังสิ่อคำ�าประกันซอง (Bid Bond) ตั้ั�งแตั้่ป 2553 โดยเป็นการ
ให้สิินเช่�อเพื่่�อการสินับสินุนการออกหนังสิ่อคำ�าประกันธุนาคารหร่อหลักประกันซองให้แก่ล้กค้าผู้้้ประกอบการ
ที�มีควัามประสิงค์เข้าร่วัมประม้ลงานในหน่วัยงานราชการ หน่วัยงานรัฐวัิสิาหกิจ จะเป็นการให้สิินเช่�อตั้ามม้ลค่า
หลักประกันซอง ล้กค้าจะตั้้องนำาหนังสิ่อคำ�าประกันธุนาคารหร่อหลักประกันซองค่นให้แก่บริษัทฯ ตั้ามวัันเวัลา
ที�กำาหนด โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตั้อบแทนการให้บริการในร้ปแบบของค่าธุรรมเนียม โดยบริษัทฯ ใช้วังเงินที�มีกับ
ธุนาคารในการปล่อยสิินเช่�อเพื่่�อการจัดหาหนังสิ่อคำ�าประกันซอง
ขั้นตอนการจัดหาหนังสือคำ้าประกันซอง (Bid Bond)
บริษัทฯ สิ่งมอบ
หลักประกันซอง
ให้กับล้กค้า

4
1

ล้กค้า

3
ล้กค้าขอใช้บริการ
Bid Bond และ
ชำาระค่าธุรรมเนียม

บริษัทย่�นขอ
หลักประกันซอง
กับธุนาคาร
พื่ันธุมิตั้ร

ธุนาคารพื่ันธุมิตั้ร
ออกหลักประกันซอง

2
ธุนาคาร
พื่ันธุมิตั้ร

1) ล้กค้าแจ้งควัามประสิงค์ขออนุมตั้ั วัิ งเงินสิำาหรับการออกหลักประกันซอง บริษทั ฯ จะทำาการตั้รวัจสิอบประวััตั้ขิ อง
ล้กค้าจากเอกสิารประกอบการพื่ิจารณา เช่น ข้อกำาหนดของผู้้วั้ า่ จ้าง (Term of Reference) ของหน่วัยงานทีล� ก้ ค้า
จะเข้าประม้ลงบการเงินและ Bank Statement เป็นตั้้น และเสินอให้ผู้้บริหารพื่ิจารณา
2) เม่�อผู้้้บริหารอนุมัตั้ิ บริษัทฯ จะทำาเร่�องขอเพื่ิ�ม Approve list ตั้่อธุนาคารที�บริษัทฯ มีวังเงิน
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3) เม่อ� ธุนาคารอนุมตั้ั ิเพื่ิ�ม Approve list บริษัทฯ จะดำาเนินการ เพื่่อ� ให้ธุนาคารออกหนังสิ่อคำ�าประกันซองให้
4) ล้กค้าชำาระค่าธุรรมเนียมและบริษัทฯ สิ่งมอบหลักประกันซองให้แก่ล้กค้าเม่�อได้รับชำาระค่าธุรรมเนียมครบถื้วัน
เม่�อครบกำาหนด ล้กค้าจะนำาหลักประกันซองมาค่นแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะนำาหลักประกันซองค่นแก่ธุนาคาร
หากล้กค้าไม่ค่นหลักประกันซองแก่บริษัทฯ ภายในเวัลาที�กำาหนดจะตั้้องชำาระค่าปรับให้แก่บริษัทฯ

(1.5) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)
ที� ดี เพื่่� อ ลดควัามเสิี� ย งดั ง กล่ า วั รวัมทั� ง จะตั้้ อ งโอน
สิิทธุิเรียกร้องในการชำาระเงินของล้กหนี�ให้กับบริษัทฯ
เม่�อล้กค้าได้ทำาการสิ่งมอบสิินค้าให้แก่ล้กหนี�และได้
ใบตั้รวัจรับมอบงานแล้วั ล้กค้าสิ่วันใหญ่่จะมาขอสิินเช่อ�
การรับโอนสิิทธุิเรียกร้องกับบริษทั ฯ เพื่่อ� นำาเงินทีไ� ด้จาก
สิินเช่อ� ดังกล่าวัมาชำาระค่นเงินก้้ อย่างไรก็ตั้าม ในกรณี
ที�ล้กหนี�ของล้กค้าตั้รวัจรับมอบงานล่าช้าทำาให้ล้กค้า
ไม่สิามารถืนำาใบตั้รวัจรับมอบงานมาเปลีย� นเป็นสิินเช่อ�
การรับโอนสิิทธุิเรียกร้องเพื่่�อนำาเงินมาชำาระค่นบริษัทฯ
ได้ ภ ายในเวัลาที� กำา หนดจะตั้้ อ งชำา ระดอกเบี� ย และ
ค่าปรับให้แก่บริษัทฯ

ขั้นตอนการใหบริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ
ล้กค้าสิ่งเอกสิาร และเช็คลงวัันที�ล่วังหน้า
ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ให้เงินก้้กับทางล้กค้า
ล้กค้านำาใบตั้รวัจรับมอบงาน
เพื่่�อเปลี�ยนเง่�อนไขเป็นสิินเช่�อ
การรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
เพื่่�อชำาระหนี�

5

ล้กค้า

3
1

ล้กค้าขออนุมัตั้วัิ งเงิน
แจ้งการโอนสิิทธุิ
การรับเงินมาที�ล้กหนี�

4

1) ล้กค้าแจ้งขอรับบริการสิินเช่อ� เพื่่อ� สินับสินุนโครงการ
ด้ วั ยการขออนุ มั ตั้ิ วังเงิ น กั บบริ ษั ทฯ และบริ ษั ท ฯ
จะทำาการพื่ิจารณาการให้สิินเช่�อจากศักยภาพื่และ
ควัามสิามารถืในการสิ่งมอบงานของล้กค้าประกอบ
กับพื่ิจารณาสิัญ่ญ่าการรับงานและการสิ่งมอบสิินค้า
ระหวั่างล้กค้าและล้กหนี�เพื่่�อเป็นการย่นยันวั่าจะมี
การสิ่งมอบสิินค้าดังกล่าวัตั้ามวัันและเวัลาที�กำาหนด
ได้จริง โดยบริษัทฯ จะดำาเนินการตั้รวัจสิอบประวััตั้ิ
ล้กค้าจากเอกสิารสิำาคัญ่ เช่น หนังสิ่อรับรองบริษัท
จดทะเบียน Bank Statement งบการเงิน สิัญ่ญ่า
ระหวั่างล้กค้าและล้กหนี� เป็นตั้้น และนำาเสินอให้
ผู้้้บริหารพื่ิจารณาอนุมัตั้ิ โดยล้กค้าที�จะรับบริการ
สิินเช่อ� เพื่่อ� สินับสินุนโครงการจะตั้้องเป็นล้กค้าเก่าที�
มีประวััตั้กิ ารตั้ิดตั้่อดีและมีศกั ยภาพื่ในการดำาเนินการ
และสิ่งมอบงานได้

ล้กค้าสิ่งมอบงาน และรับเอกสิาร
ตั้รวัจรับมอบงานจากล้กหนี�

2

ล้กหนี�
ของล้กค้า

2) เม่อ� ผู้้้บริหารอนุมัตั้ิ บริษัทฯ จะดำาเนินการโอนสิิทธุิ
เรียกร้องในการรับเงินจากสิัญ่ญ่าดังกล่าวั โดยจะ
มีเอกสิารบอกกล่าวัการโอนสิิทธุิไปยังล้กหนี�และ
ให้ล้กหนี�ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวัการ
โอนสิิทธุิ
3) บริษัทฯ จะทำาสิัญ่ญ่าเงินก้้และชุดเอกสิารนำาไปให้
ล้กค้าลงนามและรับเช็คสิั�งจ่ายลงวัันที�ล่วังหน้า
4) ล้ ก ค้ า ทำา การสิ่ ง มอบงานให้ แ ก่ ล้ ก หนี� และเม่� อ
ล้กหนี�ตั้รวัจรับสิินค้าเรียบร้อยแล้วัจะออกเอกสิาร
ใบตั้รวัจรั บ มอบงานเพื่่� อ เป็ น หลั ก ฐานประกอบ
การรับเงินตั้ามสิัญ่ญ่า
5) ล้ ก ค้ า นำา ใบตั้รวัจรั บ มอบงานมาเพื่่� อ ขอสิิ น เช่� อ
การรับโอนสิิทธุิเรียกร้องกับบริษัทฯ และนำาเงินที�
ได้ รั บ จากการที� บ ริ ษั ท ฯ รั บ ซ่� อ หนี� ท างการค้ า ที� มี
ใบตั้รวัจรั บ มอบงานดั ง กล่ า วัมาทำา การชำา ระหนี�
สิินเช่�อเพื่่อ� สินับสินุนโครงการ
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บริษัทฯ ให้บริการสิินเช่�อแก่ล้กค้าที�ตั้้องการเงินทุน
ในการจัดหาสิินค้าเพื่่�อทำาการสิ่งมอบให้กับหน่วัยงาน
ราชการ หน่วัยงานรัฐวัิสิาหกิจ หร่อหน่วัยงานเอกชน
ขนาดใหญ่่ โดยล้กค้าจะตั้้องมีสิัญ่ญ่าในการสิ่งมอบ
สิิ น ค้ า และบริ การระหวั่างล้กค้าและล้ก หนี�การค้ า ให้
บริษัทฯ เพื่่�อประกอบการพื่ิจารณาเน่�องจากการให้
บริ ก ารสิิ น เช่� อ เพื่่� อ สินั บ สินุ น โครงการเพื่่� อ ให้ ล้ ก ค้ า
สิามารถืจัดหาสิินค้ามาสิ่งมอบได้ ถื่อวั่ามีควัามเสิี�ยงสิ้ง
จึ ง ทำา ให้ ล้ ก ค้ า เก่ อ บทั� ง หมดในสิ่ วั นของสิิ น เช่� อ เพื่่� อ
สินับสินุนโครงการจะเป็นล้กค้าที�มีการตั้ิดตั้่อธุุรกิจกับ
บริษัทฯ อย่างสิมำ�าเสิมอ และมีประวััตั้ิการชำาระเงิน

(1.6) ธุรกิจใหบริการจัดหาสินคา (Trade Finance)
บริษัทฯ ให้บริการจัดหาสิินค้าเพื่่�อขายให้แก่ผู้้ประกอบ
การที�ขาดเงินทุนในการจัดหาสิินค้าเพื่่�อทำาการสิ่งมอบ
ตั้่อให้กับหน่วัยงานราชการ หน่วัยงานรัฐวัิสิาหกิจ หร่อ
หน่วัยงานเอกชนขนาดใหญ่่ โดยบริษัทฯ จะเข้าไป
ดำาเนินการจัดหาสิินค้าตั้ามควัามตั้้องการของล้กค้า
จากผู้้้จำาหน่ายสิินค้า (Supplier) และนำาไปขายตั้่อให้แก่
ล้กค้าด้วัยการคิดสิ่วันตั้่างจากราคาตั้้นทุนกับราคาขาย
เม่�อจัดหาสิินค้าตั้ามควัามตั้้องการของล้กค้าเรียบร้อย
แล้วั บริษัทฯ จะมอบหมายให้ Supplier สิ่งมอบสิินค้า
ดังกล่าวัไปยังล้กหนี�โดยตั้รงตั้ามวัันและเวัลาที�กำาหนด
ไวั้ ซึง� บริษทั ฯ จะเป็นผู้้ไ้ ปตั้รวัจเช็คสิินค้าพื่ร้อมกับล้กค้า
และล้กหนี� ณ สิถืานที�ที�จัดสิ่ง เน่�องจากการให้บริการ
จัดหาสิินค้าเพื่่อ� ให้ลก้ ค้าสิามารถืจัดหาสิินค้ามาสิ่งมอบ
ได้ถื่อวั่ามีควัามเสิี�ยงสิ้ง จึงทำาให้ล้กค้าเก่อบทั�งหมดจะ
เป็นล้กค้าทีม� กี ารตั้ิดตั้่อธุุรกิจกับบริษทั ฯ อย่างสิมำ�าเสิมอ

และมี ป ระวัั ตั้ิ ก ารชำา ระเงิ น ที� ดี เพื่่� อ ลดควัามเสิี� ย ง
ดังกล่าวั รวัมทั�งจะตั้้องโอนสิิทธุิเรียกร้องในการชำาระ
เงินของล้กหนีใ� ห้กบั บริษทั ฯ หร่อทำาหนังสิ่อมอบอำานาจ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้้้ รั บ เงิ น จากล้ ก หนี� โ ดยตั้รง ซึ� ง โดย
สิ่วันใหญ่่หลังจากบริษัทฯ จัดหาสิินค้าให้แก่ล้กค้าแล้วั
และล้กค้าได้ทำาการสิ่งมอบสิินค้าให้แก่ล้กหนี�และได้
ใบตั้รวัจรับมอบงานแล้วั ล้กค้าจะมาขอสิินเช่� อการ
รับโอนสิิทธุิเรียกร้อง สิินเช่�อประเภทสิัญ่ญ่าเช่าทาง
การเงิน หร่อสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อกับบริษัทฯ เพื่่�อนำาเงินที�ได้
จากสิินเช่�อดังกล่าวัมาชำาระค่นค่าสิินค้า อย่างไรก็ตั้าม
ในกรณีที�ล้กหนี�ของล้กค้าตั้รวัจรับมอบงานล่าช้าทำาให้
ล้กค้าไม่สิามารถืนำาใบตั้รวัจรับมอบงานมาเปลี�ยนเป็น
สิินเช่�ออ่�นๆ เพื่่�อนำาเงินมาชำาระค่นบริษัทฯ ได้ภายใน
เวัลาที�กำาหนดจะตั้้องชำาระดอกเบี�ยและค่าปรับให้แก่
บริษัทฯ

ขั้นตอนการใหบริการการจัดหาสินคา
ล้กค้านำาใบตั้รวัจรับมอบงาน
เพื่่�อเปลี�ยนเง่�อนไขเป็นสิินเช่�อการรับโอน
สิิทธุิเรียกร้องสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
หร่อสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อเพื่่�อชำาระค่าสิินค้า

6
3
1

ล้กค้าขอ
อนุมัตั้ิวังเงิน

2
ล้กค้า

ล้กค้ารับเอกสิาร
ตั้รวัจรับมอบงานจากล้กหนี�

แจ้งการโอนสิิทธุิ
การรับเงิน
มาที�ล้กหนี�

ผู้้้จำาหน่าย
สิินค้า

4

5

1) ล้กค้าแจ้งขอรับบริการการจัดหาสิินค้า ด้วัยการขอ
อนุมตั้ั วัิ งเงินเครดิตั้กับบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะทำาการ
พื่ิ จ ารณาจากศั ก ยภาพื่และควัามสิามารถืในการ
สิ่งมอบงานของล้กค้า ประกอบกับพื่ิจารณาสิัญ่ญ่า
การรับงานและการสิ่งมอบสิินค้าระหวั่างล้กค้าและ
ล้กหนี�เพื่่�อเป็นการย่นยันวั่าจะมีการสิ่งมอบสิินค้า
ดั ง กล่ า วัตั้ามวัั น และเวัลาที� กำา หนดได้ จ ริ ง โดย
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จัดหาสิินค้าตั้าม
ควัามตั้้องการของล้กค้า

ล้กหนี�
ของล้กค้า

สิ่งมอบสิินค้าให้ล้กหนี�โดยตั้รง
ตั้ามวัันและเวัลาที�กำาหนด
โดยบริษัทฯ ล้กค้าและ
ล้กหนี�ของล้กค้าจะทำาการ
ตั้รวัจรับสิินค้าพื่ร้อมกัน

บริษัทฯ จะดำาเนินการตั้รวัจสิอบประวััตั้ิล้กค้าจาก
เอกสิารสิำาคัญ่ เช่น หนังสิ่อรับรองบริษทั จดทะเบียน
Bank Statement และงบการเงิน เป็นตั้้น และ
นำาเสินอให้ผู้บ้ ริหารพื่ิจารณาโดยล้กค้าทีจ� ะรับบริการ
สิิ น เช่� อ จั ด หาสิิ น ค้ า สิ่ วั นใหญ่่ จ ะตั้้ อ งเป็ น ล้ ก ค้ า
เก่ า ที� มี ป ระวัั ตั้ิ ก ารตั้ิ ด ตั้่ อ ดี แ ละมี ศั ก ยภาพื่ในการ
ดำาเนินการและสิ่งมอบงานได้

2) เม่อ� ผู้้้บริหารอนุมตั้ั ิ บริษัทฯ จะดำาเนินการโอนสิิทธุิ
เรียกร้องในการรับเงินจากสิัญ่ญ่าดังกล่าวั โดยจะ
มีเอกสิารบอกกล่าวัการโอนสิิทธุิไปยังล้กหนี�และ
ให้ล้กหนี�ลงนามรับทราบในจดหมายบอกกล่าวัการ
โอนสิิทธุิ

4) Supplier ทำาการสิ่งมอบสิินค้าตั้ามวัันและเวัลาที�
กำาหนดไปให้แก่ล้กหนี�การค้าของล้กค้าโดยตั้รง โดย
บริษทั ฯ ล้กค้าและล้กหนีข� องล้กค้าจะทำาการตั้รวัจรับ
สิินค้าพื่ร้อมกัน

6) ล้ ก ค้ า นำา ใบตั้รวัจรั บ มอบงานมาเพื่่� อ ขอสิิ น เช่� อ
การรั บ โอนสิิ ท ธุิ เรี ย กร้ อ ง สิิ น เช่� อ สิั ญ่ ญ่าเช่ า ทาง
การเงิน หร่อสิัญ่ญ่าเช่าซ่อ� กับบริษทั ฯ และนำาเงินทีไ� ด้
จากการทีบ� ริษทั ฯ รับซ่อ� หนีท� างการค้าทีม� ใี บตั้รวัจรับ
มอบงาน หร่อการได้รบั สิินเช่อ� สิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
หร่อสิัญ่ญ่าเช่าซ่อ� จากบริษทั ฯ แล้วัแตั้่กรณีมาทำาการ
ชำาระหนี�ค่าสิินค้า

(1.7) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเพื่อเปิด Letter of Credit (L/C)
ให้บริการสิินเช่�อเพื่่�อออกเอกสิารเพื่่�อย่นยันการชำาระเงินในการซ่�อขายที�ผู้้ซ่�อขอให้ธุนาคารเป็นผู้้้ชำาระให้แทน
เพื่่�อแสิดงเป็นหลักประกันการชำาระเงิน ผู้้้ขายสิินค้าได้รับเงินเม่�อสิ่งมอบสิินค้า และผู้้้ซ่�อสิินค้าจะได้รับสิินค้าเม่�อ
จ่ายเงินค่าสิินค้า
ขั้นตอนการใหบริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit)

5

สิ่งสิินค้าให้กับผู้้้ซ่�อ

ล้กค้า
(ผู้้้ซ่�อ)

ผู้้้ขาย

1
2

ล้กค้าขอใช้บริการ L/C กับ

สิัญ่ญ่าซ่�อขายสิินค้า
ผู้้้ขายแสิดงเอกสิารย่นยัน
การสิ่งของให้ธุนาคารตั้ัวัแทน
และธุนาคารตั้ัวัแทนสิ่งให้
ธุนาคารของผู้้้ซ่�อ

7

ธุนาคาร
ตั้ัวัแทนผู้้้ซ�อ่

3

ตั้รวัจสิอบเอกสิารและจ่ายค่าสิินค้า

6

4
แจ้ง L/C
กับผู้้้ขาย

ธุนาคาร
ตั้ัวัแทนผู้้ข้ าย

เปิด L/C ให้กับล้กค้าไปยังธุนาคารตั้ัวัแทนของผู้้้ขาย
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3) บริ ษัท ฯ จั ดหาสิิ น ค้ าจากผู้้้ข ายสิิ น ค้ า (Supplier)
ตั้ามควัามตั้้องการของล้กค้า ซึ�งโดยสิ่วันใหญ่่แล้วั
ประเภทและลั ก ษณะของสิิ น ค้ า จะถื้ ก ระบุ อ ย้่ ใ น
สิัญ่ญ่าระหวั่างล้กค้าและล้กหนี�เรียบร้อยแล้วั

5) เม่� อ ล้ ก หนี� ตั้ รวัจรั บ สิิ น ค้ า เรี ย บร้ อ ยแล้ วั จะออก
เอกสิารใบตั้รวัจรั บ มอบงานให้ แ ก่ ล้ ก ค้ า เพื่่� อ เป็ น
หลักฐานประกอบการรับเงินตั้ามสิัญ่ญ่า

(1.8) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคูคา (Supplier Finance)
ให้บริการสิินเช่�อเพื่่�อยกระดับ Supply Chain ให้มีประสิิทธุิภาพื่มากขึ�น โดยให้สิินเช่�อเตั้ิมทุนหมุนเวัียนแก่ Supplier
ของบริษัทฯ ที�เข้าร่วัมโครงการ ให้สิามารถืนำาบิลมาเบิกเงินสิดกับทางบริษัทฯ ได้ทันที โดยไม่ตั้้องรอให้ครบ
เครดิตั้เทอม ทำาให้ Supplier มีทุนหมุนเวัียน เพื่ิ�มกำาลังการผู้ลิตั้ หร่อสิ่งงานได้ตั้รงเวัลามากขึ�น และยังทำาให้บริษัท
สิามารถืขยายระยะเวัลาการชำาระเงิน (Credit Term) แก่ Supplier อย่างไร้กังวัล
ขั้นตอนการใหบริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคูคา
SMEs
ค้่ค้า Supplier

1
2
3
6

บริษัทที�เข้าร่วัมโครงการสิ่ง PO สิั�งซ่�อสิินค้า
Supplier สิ่งสิินค้าให้กับบริษัท

SMEs

Supplier สิ่งเอกสิารวัางบิล (invoice) ให้กับบริษัท

เม่�อครบกำาหนด
บริษัทที�ร่วัมโครงการจะจ่าย
เงินค่าสิินค้าให้แก่ LIT

4

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ค้่ค้า Supplier

ค้่ค้า Supplier

r
plie
Sup

มา
ิ
ล
บ
นำา

5

บริษัทที�เข้าร่วัมโครงการสิ่ง PO สิั�งซ่�อสิินค้า
Supplier สิ่งสิินค้าให้กับบริษัท
Supplier สิ่งเอกสิารวัางบิล (Invoice) ให้กับบริษัท
Supplier นำาบิลมาเบิกเงินกับ LIT
LIT ให้ชำาระเงินค่าสิินค้าล่วังหน้าให้ Supplier เตั้็มจำานวันโดยหักค่าธุรรมเนียม
เม่�อครบกำาหนด บริษัทที�ร่วัมโครงการจะจ่ายเงินค่าสิินค้าให้ LIT
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SMEs

เบกิ
เงนิ
กบั
LIT

บริษัทที�ร่วัมโครงการ

LIT ให้ชำาระเงิน
ค่าสิินค้าล่วังหน้า
ให้ Supplier เตั้็มจำานวัน
โดยหักค่าธุรรมเนียม

กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ บริษัทฯ มีกระบวันการพื่ิจารณาสิินเช่�อ ดังนี�
เจาหนาที่ฝ่่ายขาย วิเคราะหขอมูลเบื้องตนตาม criteria ทีก่ ำาหนด
วิเคราะหสินเชื่อ โดย บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำากัด

กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
และเอกสารครบถวน

กรณีที่ตองขอเอกสาร
หรือขอมูลอืน่ เพิ่มเติม

ฝ่่ายควบคุมสินเชื่อตรวจสอบเอกสารและขอมูลตางๆ พรอมจัดทำาใบคำาขอ
เสนออนุมตั ิวงเงินเพื่อเสนอตอผูู้มีอำานาจอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อแตละประเภท
แจงผู้ลการอนุมัติวงเงิน
ดำาเนินการเรื่องสัญญา
เบิกจายเงินตามเงื่อนไข

โดยแนวัทางในการพื่ิจารณาสิินเช่อ� ของบริษทั ฯ เป็นดังนี�
1) การพื่ิจารณาเบ่อ� งตั้้น เจ้าหน้าทีฝ่� า่ ยขายเป็นผู้้ตั้้ ดิ ตั้่อ
รวับรวัมข้อม้ล รวับรวัมเอกสิารของล้กค้าเสินอตั้่อ
บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด (บริษัทย่อย)
2) บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด ทำาการ
วัิเคราะห์สิินเช่�อ โดยทำาการวัิเคราะห์ควัามสิามารถื
ในการก่อหนี�ของล้กค้าและล้กหนี� ลักษณะโครงการ
ควัามสิามารถืในการสิ่งมอบสิินค้าหร่อบริการของ
ล้กค้า ตั้ลอดจนประเมินกระบวันการในการรับชำาระ
หนี�ของล้กหนี� ทั�งนี�เพื่่�อพื่ิสิ้จน์สิถืานะแห่งหนี�วั่ามี
ควัามน่าเช่�อถื่อเพื่ียงใด และโอกาสิในการได้รับเงิน
โดยตั้รงจากล้กหนี�เป็นสิำาคัญ่
3) การตั้รวัจสิอบข้ อ ม้ ล และการวัิ เ คราะห์ สิิ น เช่� อ
เจ้ า หน้ า ที� วัิ เ คราะห์ สิิ น เช่� อ บริ ษั ท ลิ ท เซอร์ วัิ สิ
แมเนจเม้นท์ จำากัด จะดำาเนินการตั้รวัจสิอบข้อม้ล
ของล้กค้า เช่น ทะเบียนการค้าธุุรกิจ ข้อม้ลทาง
การเงิน งบการเงิน การเดินบัญ่ชีธุนาคาร เป็นตั้้น
จากแหล่งข้อม้ลทั�งภายนอก และภายในบริษัทฯ
อาทิเช่น กรมพื่ัฒนาธุุรกิจการค้า กรมสิรรพื่ากร
บมจ.บิสิซิเนสิออนไลน์ ธุนาคารพื่าณิชย์ตั้า่ งๆ เป็นตั้้น

รวัมทั�งตั้รวัจสิอบข้อม้ลของล้กหนี�การค้า พื่ร้อมทั�ง
จั ด ทำา ใบคำา ขออนุ มั ตั้ิ สิิ น เช่� อ (Credit Approval)
โดยใช้ “นโยบายการให้สินิ เช่อ� แตั้่ละประเภท” มาเป็น
แนวัทางในการขออนุมัตั้ิสิินเช่�อแตั้่ละประเภท เพื่่�อ
นำาเสินอขออนุมัตั้ิสิินเช่�อตั้่อผู้้้มีอำานาจอนุมัตั้ิตั้่อไป
โดยบริษัทฯ จะมีการอนุมัตั้ิสิินเช่�อแตั้่ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์
แยกจากกันตั้ามนโยบายของแตั้่ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์
4) บริษทั ลิท เซอร์วัสิิ แมเนจเม้นท์ จำากัด และเจ้าหน้าที�
ฝ่่ายขาย นำาเสินอข้อม้ลตั้่อที�ประชุมคณะกรรมการ
สิินเช่อ� เพื่่อ� ร่วัมหาแนวัทางหร่อควัามเป็นไปได้ในการ
ให้สิินเช่�อ ซึ�งในที�ประชุมจะประกอบไปด้วัย
กรรมการผู้้้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำากัด
(มหาชน)
ผู้้้จัดการฝ่่ายปฏิิบัตั้ิการ บริษัท ลีซ อิท จำากัด
(มหาชน)
กรรมการผู้้จ้ ดั การ บริษทั ลิท เซอร์วัสิิ แมเนจเม้นท์
จำากัด
เจ้าหน้าที�วัิเคราะห์สิินเช่อ� บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ
แมเนจเม้นท์ จำากัด

•
•
•
•
•
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โครงสรางและการดำาเนินงานของกลุมธุรกิจ

นำาเสนอขอมูลเขาที่ประชุมฝ่่ายบริหาร
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเบื้องตน

ในการประชุมนี�จะยังไม่พื่ิจารณาเพื่่�ออนุมัตั้ิสิินเช่�อ แตั้่เป็นการประชุมเพื่่�อให้แนวัทาง ตั้ลอดจนข้อจำากัดตั้่างๆ
และควัามเป็นไปได้ที�ล้กค้าจะได้รับการพื่ิจารณาอนุมัตั้ิสิินเช่�อ ซึ�งในขั�นตั้อนนี�ฝ่่ายขายของบริษัทฯ จะตั้ิดตั้่อแจ้งให้
ล้กค้าทราบผู้ลการพื่ิจารณาเบ่�องตั้้น เพื่่อ� ทำาควัามเข้าใจกับล้กค้าให้ทราบถืึงแนวัทาง ตั้ลอดจนข้อจำากัดตั้่างๆ และ
ควัามเป็นไปได้ หากมีควัามจำาเป็นที�ตั้้องมีปรับเปลี�ยนเง่�อนไขตั้่างๆ ล้กค้าจะได้ทราบก่อนที�จะให้ดำาเนินการ
ในขั�นตั้อนตั้่อไปโดยจะพื่ิจารณาถืึงประเด็นหลักๆ 5 ข้อ ค่อ
(1) ล้กหนี�ของล้กค้าจะตั้้องเป็นภาคราชการหร่อภาคเอกชนขนาดใหญ่่
(2) สิามารถืโอนสิิทธุิการรับเงินได้ หากไม่ได้ สิามารถืทีจ� ะมอบอำานาจการรับชำาระเงินหร่อใช้บญ่
ั ชีควับคุมเพื่่อ� ทีจ� ะ
ควับคุมการชำาระเงินได้
(3) ล้กค้าเป็นผู้้้ประกอบการที�ทำาธุุรกิจอย้่ในอุตั้สิาหกรรมนั�นๆ
(4) ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทลี� ก้ ค้าจะสิ่งมอบให้แก่ลก้ หนีไ� ม่มคี วัามซับซ้อน และไม่มเี ง่อ� นไขในการสิ่งมอบทีไ� ม่สิามารถืควับคุมได้
(5) หากเกิดปัญ่หาที�ล้กหนี�ไม่สิามารถืชำาระหนี�ได้ ล้กค้ามีควัามสิามารถืที�จะชำาระค่นบริษัทฯ ได้
เม่�อผู้่านการอนุมัตั้ิในที�ประชุมแล้วั จึงจะเข้าสิ้่ขั�นตั้อนการขออนุมัตั้ิสิินเช่�อ (Credit Approval) เพื่่�อทำาการอนุมัตั้ิ
ในขั�นตั้อนตั้่อๆ ไป
การอนุมัติสินเชื่อ
คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดอำานาจในการอนุมัตั้ิสิินเช่�อ โดยใช้กับสิินเช่�อทุกประเภท ดังนี�
(หน่วัย : ล้านบาท)
ผูู้มีอำานาจอนุมตั ิ
ลำาดับ

วงเงิน

1. ล้กค้า
2. ล้กหนี�
2.1 ราชการ [ตั้่อล้กค้า 1 ราย]/
(ตั้่อสิัญ่ญ่า)
2.2 เอกชน [ตั้่อราย]/(ตั้่อสิัญ่ญ่า)
3. วังเงินที�เกิน 5% จากวังเงินอนุมตั้ั ิของ
คณะกรรมการแตั้่ไม่เกิน 10 ลบ.
4. การเปลี�ยนแปลงอัตั้ราดอกเบี�ยรับ
รายได้ค่าธุรรมเนียมและบริการ และ
อัตั้รากำาไรจากการจัดหาสิินค้า

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
(BOD)
(Exec.Com)

กรรมการ
ผูู้จัดการ
(MD)

ผูู้ชวยกรรมการ
ผูู้จัดการ
(AMD)

ไม่จำากัด

-

100

3

ไม่จำากัด

[50]/(40)

[50]/(20)

[3]/(3)

ไม่จำากัด
ไม่จำากัด

[40]/(20)
-

[3]/(3)
-

/

-

[20]/(20)
5% แตั้่ไม่เกิน
10 ลบ.
-

-

ในขณะเดียวักัน บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดวังเงินล้กหนี� โดยวังเงินล้กหนี�ที�เป็นหน่วัยงานราชการ และหน่วัยงาน
รัฐวัิสิาหกิจ จะไม่มีการจำากัดวังเงิน เน่�องจากควัามเสิี�ยงในการไม่สิามารถืเรียกเก็บเงินได้ค่อนข้างตั้ำ�า ในขณะที�
ล้กหนี�ภาคเอกชน จะถื้กกำาหนดโดยพื่ิจารณาจากฐานะการเงิน และผู้ลประกอบการของล้กหนี�แตั้่ละราย
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การควบคุมและติดตามลูกหนี้
บริษัทฯ ดำาเนินการตั้ิดตั้ามหนี�ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่วัันแรกที�ล้กค้าค้างชำาระ ไม่วั่าล้กค้าจะมีปัญ่หาจากการดำาเนินธุุรกิจ
หร่อจากปัจจัยอ่น� ๆ ทีอ� าจสิ่งผู้ลให้เกิดการผู้ิดนัดชำาระ ทำาให้บริษทั ฯ ไม่สิามารถืรับชำาระหนีไ� ด้ บริษทั ฯ มีหน่วัยงาน
ตั้ิดตั้ามล้กค้าอย่างใกล้ชดิ และสิมำ�าเสิมอ บริษทั ฯ ยึดการตั้ิดตั้ามหนีท� จี� ะตั้้องเป็นไปอย่างรวัดเร็วัและมีประสิิทธุิภาพื่
สิ้งสิุด ทั�งนี�คุณภาพื่หนี�ของล้กค้าทุกกลุ่มจะมีการตั้ิดตั้ามอย่างใกล้ชิด และรายงานผู้ลการตั้ิดตั้ามตั้่อผู้้้บริหารเป็น
ประจำาทุกสิัปดาห์ ซึ�งมาตั้รการตั้ิดตั้ามจะดำาเนินการ ดังนี�
ฝ่่ายปฏิิบตั้ั กิ ารและฝ่่ายการตั้ลาดตั้ิดตั้ามล้กค้าเพื่่อ� หาสิาเหตัุ้การล่าช้า
ของหนี�การค้านั�น พื่ร้อมเจรจาแก้ไขหนี� และรายงานสิรุปในที�ประชุม
ผู้้้บริหาร

2) ค้างชำาระเกิน 3 เด่อน

ไม่มีควัามค่บหน้าออกจดหมายทวังถืามโดยฝ่่ายกฎหมาย

3) ค้างชำาระเกิน 4 เด่อน

ล้กค้าไม่สิามารถืปฏิิบัตั้ิตั้ามเง่�อนไขที�เคยเจรจากันได้ ให้ฝ่า่ ยกฎหมาย
ทำาการสิ่งจดหมายทวังถืาม

4) ค้างชำาระเกิน 6 เด่อน

ล้กค้าไม่ปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามทีตั้� กลงกันบริษทั ฯ จะสิ่งเร่อ� งไปทีฝ่� า่ ยกฎหมายของ
บริษทั ฯ (Outsource) ให้ดำาเนินการกับล้กค้าตั้่อไป โดยมีฝ่า่ ยปฏิิบตั้ั กิ าร
ด้แลตั้ิดตั้ามงานอย่างใกล้ชดิ

5) กรณีควัามเสิียหายที�เกิดขึ�นอย่างชัดเจน บริษทั ฯ ดำาเนินการดำาเนินคดีในแตั้่ละมาตั้รการพื่ร้อมๆ กัน โดยไม่รอ
เวัลาหร่อขัน� ตั้อนในแตั้่ละมาตั้รการซึง� ตั้้องดำาเนินการทุกวัิธุกี ารรวัดเร็วั
และมีประสิิทธุิภาพื่สิ้งสิุด

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
ในป 2562 บริษัทได้รับโอกาสิจากตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย เชิญ่ให้เข้าร่วัมโครงการ Process
Innovation Coaching Program 2019 โดยมีสิถืาบัน
เพื่ิ�มผู้ลผู้ลิตั้แห่งชาตั้ิ เป็นที�ปรึกษาและแนะนำาแนวัทาง
การพื่ัฒนานวััตั้กรรม โดยมีวััตั้ถืุประสิงค์เพื่่�อปรับปรุง
กระบวันการทำา งานภายในของบริ ษั ท การพื่ั ฒ นา
ปรับปรุงประสิิทธุิภาพื่ในกระบวันการทำางานขั�นตั้อน
ตั้่างๆ ภายใตั้้แนวัคิด Lean & Operational Excellence
เพื่่�อให้ทุกคนในองค์กรได้มีควัามร้้ เข้าใจและเห็นควัาม
สิำาคัญ่ในการปรับปรุงประสิิทธุิภาพื่การทำางาน ระยะ
เวัลาโครงการตั้ั�งแตั้่เด่อนมิถืุนายน – ธุันวัาคม 2562
ผู้ลลัพื่ธุ์ที�ได้ค่อ บริษัทสิามารถืลดระยะเวัลาที�สิ้ญ่เสิีย
จากขั�นตั้อนการทำางานที�ไม่จำาเป็นสิำาหรับกระบวันการ
ขออนุมัตั้ิเปิดวังเงินแฟิคตั้อริ�งสิำาหรับล้กค้ารายใหม่
โดยสิามารถืลดระยะเวัลาการดำาเนินการจากเดิมลดลง
ไปได้ 50-54% และเม่�อคำานวัณเป็นตั้้นทุนการดำาเนิน
งานสิามารถืลดตั้้นทุนจากการดำาเนินการลงไปได้ปละ
กวั่า 2.12 ล้านบาท และ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
พื่ัฒนาเคร่อ� งม่อ Credit Scoring Model เพื่่อ� ใช้ประกอบ
การพื่ิ จ ารณาอนุ มั ตั้ิ สิิ น เช่� อ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิิ ท ธุิ ภ าพื่

และในป 2563 บริษัทฯ ได้นำา Credit Scoring Model
ประกอบการพื่ิจารณาสิินเช่�อแฟิคตั้อริ�งอย่างตั้่อเน่�อง
และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เง่� อ นไขให้ สิ อดคล้ อ งสิภาวัะ
ปัจจุบัน
ในป 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ ดำา เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบ
สิารสินเทศหลัก (Core Business Application) ให้มี
ควัามทั นสิมั ยและมี ประสิิ ทธุิ ภาพื่ในการทำางานมาก
ยิ�งขึ�น และได้มีการจัดหาและพื่ัฒนาเคร่�องม่อในการ
จัดเก็บเอกสิารให้อย้ใ่ นร้ปของ electronic file เพื่่อ� สิะดวัก
ในการจัดเก็บและค้นหา บริษัทฯ กำาหนดมาตั้รการใน
การรักษาควัามปลอดภัยของข้อม้ลมีการกำาหนดสิิทธุิ
ในการเข้าถืึงข้อม้ลแตั้่ละประเภทไวั้อย่างชัดเจน
ป 2563 บริษัทฯ ได้นำาโปรแกรม Robotic Process
Automation เข้ามาช่วัยดำาเนินการในด้านตั้่างๆ ดังนี� ค่อ
1. กระทบยอดหาควัามผู้ิดปกตั้ิของล้กหนี�การค้า
2. ค้นหารายช่�อล้กค้ากลุ่มเป้าหมายจากเวั็บไซตั้์
3. กระจายข้อม้ลของล้กค้าทีสิ� มัครผู้่านเวั็บไซตั้์บริษทั ฯ
ให้กับฝ่่ายขายแตั้่ละคนโดยตั้รง
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1) ค้างชำาระไม่เกิน 3 เด่อน

(2) การตลาดและการแขงขัน
(ก) นโยบายการตลาดของผู้ลิตภัณฑหรือบริการที่สำาคัญในปที่ผู้านมา
ในป ที� ผู้่ า นมามี สิิ� ง ท้ า ทายหลายประการเกิ ด ขึ� น
เช่ น สิงครามการค้ า ระหวั่ า งสิหรั ฐ อเมริ ก าและจี น
สิถืานการณ์ ก ารแพื่ร่ ร ะบาดของโรคตั้ิ ด เช่� อ ไวัรั สิ
โคโรน่ า (COVID-2019) ซึ� ง สิ่ ง ผู้ลกระทบตั้่ อ ธุุ ร กิ จ
ตั้่างๆ ทั�วัโลก นอกจากนี� การพื่ัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
การเพื่ิ� ม ขึ� น ของผู้้้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ระบบทาง
การเงินมีการเปลี�ยนแปลงร้ปแบบและซับซ้อนยิ�งขึ�น
การเกิดขึ�นของการแพื่ร่ระบาดของ COVID-19 สิ่งผู้ล
กระทบตั้่อภาพื่รวัมของระบบเศรษฐกิจของทั�งประเทศ
และทุกประเทศทั�วัโลกไม่วั่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่่
SMEs หร่ อ ผู้้้ ป ระกอบอาชี พื่ อิ สิ ระอ่� น ๆ ตั้่ า งได้ รั บ
ผู้ลกระทบ บริษัทฯ ได้มีการเปลี�ยนแปลงและทบทวัน
แผู้นในการดำาเนินงานระยะสิั�นและระยะยาวั ดังนี�

•
•
•

ด้านการอนุมัตั้ิสิินเช่�อบริ ษัทฯ จะมีการกระจาย
Port ของล้ ก ค้ า สิิ น เช่� อ ไม่ เ น้ น หนั ก ไปธุุ ร กิ จ ใด
ธุุรกิจหนึ�งมากเกินไป
เน้น Port ล้กหนีภ� าคราชการมากกวั่าภาคเอกชนเพื่่อ�
ให้เป็นกลุ่มล้กหนี�ที�มคี ุณภาพื่มากขึ�น
เข้มงวัดในการพื่ิจารณาสิินเช่�อมากขึ�น
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•

เน้นการตั้ลาดออนไลน์ให้เพื่ิ�มมากขึ�นเพื่่�อเตั้รียม
รองรับหากเกิดเหตัุ้การณ์การแพื่ร่ระบาดรอบใหม่
หร่อเหตัุ้การณ์ทคี� ล้ายกัน โดยเน้นไปทางด้าน Digital
Marketing เพื่่�อเพื่ิ�มสิัดสิ่วันล้กค้าที�มาจากออนไลน์
ให้มีสิัดสิ่วันไม่น้อยกวั่า 50% ของล้กค้ารายใหม่
นโยบายด้ า นการตั้ลาดที� กำา หนดไวั้ ไ ด้ รั บ ผู้ลกระทบ
ไม่มากนัก โดยบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดเป้าหมายของ
กลุ่มล้กค้าสิินเช่�อแบ่งเป็น (1) SMEs ที�มีล้กค้าเป็น
หน่วัยงานภาคราชการและรัฐวัิสิาหกิจ สิัดสิ่วัน 70%
(2) SMEs ที� มี ล้ ก ค้ า เป็ น บริ ษั ท เอกชนขนาดใหญ่่
สิัดสิ่วัน 30% และบริษทั ฯ ได้มกี ารกระจายตั้ัวัของธุุรกิจ
ของล้กค้าออกเป็นหลากหลายประเภทไม่เน้นหนักไป
ธุุรกิจใดธุุรกิจหนึ�ง
นอกจากการกำา หนดกลุ่ ม ล้ ก ค้ า ดั ง กล่ า วัข้ า งตั้้ น แล้ วั
บริษทั ฯ ยังคงกำาหนดนโยบายแนวัทางการทำาตั้ลาดและ
การบริหารควัามเสิี�ยงล้กหนี�ควับค้่ไปด้วัย โดยให้ควัาม
สิำาคัญ่กับการเป็นทีป� รึกษาทางการเงินให้กบั ล้กค้า และ
การเสินอสิินเช่อ� ทีเ� หมาะสิมกับควัามตั้้องการของล้กค้า
นอกจากนี� บริษทั ฯ มีชอ่ งทางให้ SMEs ทีสิ� นใจใช้บริการ
ให้สิามารถืเข้าถืึงสิินเช่อ� ได้สิะดวักมากขึน� โดยมีชอ่ งทาง
ในการตั้ิดตั้่อผู้่าน Website ของบริษัทฯ

(ข) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมปที่ผู้านมาและแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แขงขันในอนาคต
ธุรกิจการใหสินเชื่อประเภทสัญญาเชาทางการเงิน
หรือลีสซิ่ง และสัญญาเชาซื้อ

ธุรกิจการใหสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรองหรือ
แฟคตอริ่ง
สิำา หรั บ ธุุ ร กิ จ แฟิคตั้อริ� ง นั� น ถืึ ง แม้ จ ะมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ
มากกวั่าสิินเช่อ� ธุุรกิจประเภทอ่น� ทีไ� ม่ตั้อ้ งใช้หลักประกัน
ในการขอสิิ น เช่� อ แตั้่ ใ นปั จจุ บั น ระบบการให้ สิิ น เช่� อ
ร้ปแบบใหม่ๆ ของสิถืาบันการเงินมีการอำานวัยควัาม
สิะดวักแก่ผู้้ก้เป็นอย่างมาก ประกอบกับการเพื่ิ�มขึ�น
ของช่องทางการระดมทุนที�หลากหลายในระยะหลัง
สิ่งผู้ลให้ธุุรกิจแฟิคตั้อริ�งตั้้องพื่ัฒนาตั้ัวัเองจากสิภาวัะ
การแข่งขันที�สิ้งขึ�น
โดยสิถืาบันการเงินยังถื่อเป็นผู้้ป้ ระกอบธุุรกิจแฟิคตั้อริง�
รายใหญ่่ในประเทศไทยทีม� คี วัามได้เปรียบค้แ่ ข่งรายอ่น�
โดยเฉพื่าะด้านตั้้นทุนทางการเงินทีตั้� ำ�ากวั่า แตั้่เน่อ� งจาก
เป็นองค์กรขนาดใหญ่่จึงมีควัามล่าช้าในการให้บริการ
รวัมทั�งมีข้อจำากัดค่อนข้างมาก บริษัทฯ ซึ�งเป็นองค์กร
ขนาดเล็กจึงสิามารถืให้บริการล้กค้าได้รวัดเร็วัและมี
ประสิิทธุิภาพื่ตั้รงตั้ามควัามตั้้องการของล้กค้ามากกวั่า
อีกทั�งบริษัทฯ มีการให้บริการสิินเช่�อเสิริมอ่�นๆ ได้แก่
Bid Bond ซึง� มีแนวัโน้มเตั้ิบโตั้ตั้ามการลงทุนของภาครัฐ
และจุดเด่นของบริษัทฯ ที�สิำาคัญ่ค่อ สิามารถืพื่ิจารณา
อนุมตั้ั ิให้สิินเช่อ� รวัดเร็วักวั่า

ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อกูยืมเงิน
การให้บริการสิินเช่อ� ก้ย้ ม่ เงิน เป็นการให้สินิ เช่อ� ประเภท
Pre Finance เพื่่�อสินับสินุน SMEs ให้มีเงินทุนสิำาหรับ
ดำาเนินโครงการ โดยมีค้่สิัญ่ญ่าเป็นหน่วัยงานราชการ
หร่อเอกชนขนาดใหญ่่ ซึ�งบริษัทฯ จะทำาการคัดเล่อก
ล้กค้าทีม� ปี ระวััตั้ดิ จี ากการให้สินิ เช่อ� ประเภทแฟิคเตั้อริง�
และพื่ิ จ ารณาให้ สิิ น เช่� อ ก้้ ย่ ม เงิ น เพื่่� อ นำา ไปดำา เนิ น
โครงการ ซึ� ง เป็ น สิิ น เช่� อ ตั้้ น นำ�า โดยบริ ษั ท ฯ จะได้
ผู้ลประโยชน์จากการทีจ� ะได้ให้บริการสิินเช่อ� แฟิคเตั้อริง�
ตั้่อไป เน่อ� งจากล้กค้าได้ทำาการโอนสิิทธุิเรียกร้องมาให้
บริษัทฯ แล้วั ล้กค้าจะไม่สิามารถืนำาสิัญ่ญ่าดังกล่าวัไป
ขอสิินเช่�อกับสิถืาบันการเงินอ่�นได้
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ลีสิซิ�งและเช่าซ่�อ มีควัามแตั้กตั้่างในเร่�องกรรมสิิทธุิ�
เป็ น สิำา คั ญ่ โดยเม่� อ ครบกำา หนดตั้ามสิั ญ่ ญ่าลี สิ ซิ� ง
กรรมสิิทธุิ�จะตั้กเป็นของผู้้้ให้บริการ (ผู้้้ให้ก้) ในขณะ
ที� เช่ า ซ่� อ กรรมสิิ ท ธุิ� จ ะตั้กเป็ น ของผู้้้ เช่ า (ผู้้้ ก้ ) โดย
ลีสิซิ�งมีอัตั้ราการเตั้ิบโตั้สิ้งมากในระยะหลัง ซึ�งเป็นผู้ล
มาจากการสินับสินุนทางภาษีจากภาครัฐให้แก่ผู้้เช่าที�
เป็นนิตั้ิบุคคล ผู้้้ให้บริการสิินเช่�อสิ่วันใหญ่่จะเน้นการ
ให้ บ ริ ก ารสิิ น ทรั พื่ย์ ป ระเภทรถืยนตั้์ หร่ อ เคร่� องจั ก ร
ในขณะที� จ ะไม่ ค่ อ ยนิ ย มให้ สิิ น เช่� อ IT เน่� อ งจาก
ข้อจำากัดของเทคโนโลยีทมี� กี ารเปลีย� นแปลงค่อนข้างเร็วั
อย่างไรก็ตั้าม จากการที�บริษัทฯ มีควัามเชี�ยวัชาญ่ใน
อุตั้สิาหกรรม IT และอุตั้สิาหกรรมดังกล่าวัยังคงมีควัาม
ตั้้องการในภาคการศึกษาของหน่วัยงานภาครัฐ และ
รัฐวัิสิาหกิจซึ�งเป็นกลุม่ ล้กหนี�หลักที�บริษัทฯ เน้นการให้
บริการ ซึ�งจะช่วัยสิ่งผู้ลให้บริษัทฯ สิามารถืเตั้ิบโตั้ตั้าม
อุตั้สิาหกรรมดังกล่าวั และในปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่ได้จำากัด
การให้บริการสิินเช่�อเฉพื่าะแค่ภาคไอที แตั้่บริษัทฯ ได้
ขยายการให้บริการแก่ภาคอุตั้สิาหกรรมอ่�นๆ ด้วัย

ล้กค้าเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นคนละกลุ่มกับล้กค้า
ของผู้้้ให้บริการที�เป็นสิถืาบันการเงินเน่�องจากล้กค้า
ของบริษัทฯ สิ่วันใหญ่่จะเป็นผู้้้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมที�มีข้อจำากัดในเร่�องทุนจดทะเบียน และ
หลักทรัพื่ย์คำ�าประกัน ทำาให้ผู้ป้ ระกอบการดังกล่าวัไม่ได้
รับการสินับสินุนจากสิถืาบันการเงิน ในขณะเดียวักัน
ควัามล่ า ช้ า ในกระบวันการพื่ิ จ ารณาของสิถืาบั น
การเงิน รวัมทั�งสิถืาบันการเงินสิ่วันใหญ่่ไม่เน้นล้กหนี�ที�
เป็นภาคราชการ หร่อรัฐวัิสิาหกิจ เน่�องจากระยะเวัลา
ของงาน หร่อระยะเวัลาการชำาระเงินกำาหนดได้ไม่ชดั เจน
เหม่อนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่่ ทำาให้ผู้้ประกอบการ
กลุ่มดังกล่าวัหันมาใช้บริการของผู้้้ให้สิินเช่�อที�ไม่ได้เป็น
สิถืาบันการเงิน อีกทั�งธุนาคารพื่าณิชย์ยังมีข้อจำากัด
ในการให้ สิิ น เช่� อ ภายใตั้้ ก ารกำา กั บ ด้ แ ลของธุนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย สิ่ ง ผู้ลทำา ให้ ค้่ แข่ ง สิ่ วั นใหญ่่ ข อง
บริษทั ฯ เป็นผู้้ป้ ระกอบการผู้้ใ้ ห้สินิ เช่อ� ทีไ� ม่ได้เป็นสิถืาบัน
การเงิน ซึ�งแตั้่ละรายจะมีบริการสิินเช่�อที�แตั้กตั้่างกัน
โดยบริษัทฯ จะเน้นล้กค้าที�มีล้กหนี�การค้าเป็นหน่วัย
งานรัฐบาล และรัฐวัิสิาหกิจเป็นสิ่วันใหญ่่ และให้บริการ
สิินเช่�อในทุกกลุ่มอุตั้สิาหกรรม ในขณะที�ผู้้ประกอบการ
รายอ่�นจะเน้นล้กค้าที�มีล้กหนี�การค้าเป็นบริษัทเอกชน
และมี ฐ านล้ ก ค้ า ที� ป ระกอบธุุ ร กิ จ ด้ า นอุ ตั้ สิาหกรรม
รถืยนตั้์เป็นสิ่วันใหญ่่ ทำาให้การแข่งขันในธุุรกิจสิินเช่�อ
ของบริษัทฯ ไม่สิ้งมาก

กลยุทธในการแขงขัน
การมีผู้ลิตภัณฑหลักและผู้ลิตภัณฑเสริม
ที่หลากหลายครบวงจร
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับ “การแข่งขันอย่างเป็นธุรรม”
จึงพื่ัฒนาผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินให้ครบวังจรการทำาธุุรกิจ
ที�จะทำาให้ล้กค้าสิามารถืแข่งขันได้โดยลดอุปสิรรคด้าน
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่่�อใช้ในการดำาเนินธุุรกิจ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลักที�ให้บริการแก่ล้กค้า ได้แก่
สิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน สิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ
และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง นอกเหน่อจาก
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลักเหล่านี�แล้วั บริษัทฯ ยังมีบริการเสิริม
ตั้่างๆ ที�พื่ร้อมให้บริการแก่ล้กค้า ซึ�งเป็นการสินับสินุน
สิินเช่อ� ล่วังหน้า (Pre Finance) เช่น สิินเช่อ� เพื่่อ� การจัดหา
หนังสิ่อคำ�าประกันซองเพื่่อ� ให้ลก้ ค้าสิามารถืดำาเนินธุุรกิจ
ได้ตั้ั�งแตั้่เริ�มประม้ลงาน รวัมทั�งสิินเช่�อเพื่่�อสินับสินุน
โครงการและบริ ก ารจั ด หาสิิ น ค้ า เพื่่� อ ช่ วั ยให้ ล้ ก ค้ า
สิามารถืจัดหาสิินค้าหลังจากประม้ลงานได้ก่อนที�จะให้
บริการสิินเช่�อที�เป็นผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลักอ่�นๆ ตั้่อไป
การบริการที่ครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ผู้้้ บ ริ ห ารและพื่นั ก งานของบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิบการณ์
ตั้รงในสิายธุุรกิจที�ให้บริการ ตั้ลอดจนบริษัทฯ มีการ
จัดโครงสิร้างองค์กรและกระบวันการพื่ิจารณาสิินเช่�อ
ประเภทตั้่างๆ ให้สินั� และกระชับ ทำาให้บริษทั ฯ สิามารถื
ตั้อบสินองควัามตั้้องการของล้กค้าได้อย่างรวัดเร็วัและ
มีประสิิทธุิภาพื่ซึ�งจะช่วัยให้ล้กค้าสิามารถืตั้อบสินอง
ตั้่อควัามตั้้ องการของตั้ลาด และแข่งขันกับค้่แข่งใน
อุตั้สิาหกรรมของตั้นเองได้อย่างทันท่วังที นอกจากนี�
พื่นั ก งานฝ่่ า ยการตั้ลาดของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้้้ มี ค วัาม
สิามารถืทีห� ลากหลายค่อมีประสิบการณ์ทงั� ด้านควับคุม
สิินเช่�อ รวัมทั�งด้านการขาย สิ่งผู้ลทำาให้สิามารถืเข้าใจ
ควัามตั้้องการของล้กค้า รวัมทั�งสิามารถืให้แนวัทาง
เบ่�องตั้้นถืึงควัามเป็นไปได้ในการพื่ิจารณาสิินเช่�อของ
บริษัทฯ เพื่่�อที�ล้กค้าจะสิามารถืประเมินสิถืานการณ์ที�
จะเข้าแข่งขันกับค้แ่ ข่งได้
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
พื่นักงานของบริษทั ฯ มีการเข้าพื่บล้กค้าเป็นประจำา เพื่่อ�
รับทราบถืึงควัามตั้้องการเพื่ิ�มเตั้ิม หร่อปัญ่หาการใช้
บริการของล้กค้า นอกจากนี� พื่นักงานขายของบริษัทฯ
สิามารถืให้ คำา แนะนำา เกี� ย วักั บ ประเภทของบริ ก าร
ทีเ� หมาะสิม ตั้ลอดจนข้อม้ลทีเ� พื่ียงพื่อเพื่่อ� ประกอบการ
ตั้ัดสิินใจของล้กค้า การที�บริษัทฯ มีควัามสิัมพื่ันธุ์ที�ดีกับ
ล้กค้า ย่อมเป็นการสิร้างควัามไวั้วัางใจให้แก่ล้กค้า เม่อ�
ล้กค้าตั้้องการแหล่งเงินทุน ล้กค้าก็จะกลับมาใช้บริการ
ที�บริษัทฯ นอกจากนี� การใกล้ชิดกับล้กค้าทำาให้บริษัทฯ
เข้าใจในควัามตั้้องการของล้กค้า รวัมไปถืึงรับร้้ถืึงควัาม
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ตั้้องการใหม่ๆ ที�เกิดขึ�น ทำาให้บริษัทฯ สิามารถืพื่ัฒนา
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ใหม่ๆ ออกมาเพื่่อ� ตั้อบสินองล้กค้าได้มากขึน�
อัตราคาบริการที่ชัดเจน
อัตั้ราค่าบริการของบริษทั ฯ ถื้กกำาหนดอย่างชัดเจน ไม่มี
อัตั้ราค่าบริการแฝ่ง ล้กค้าจึงมั�นใจได้วั่าบริษัทฯ ไม่มี
การคิดค่าบริการในลักษณะที�เป็นการเอาเปรียบล้กค้า
ถืึงแม้วั่าอัตั้ราค่าบริการที�บริษัทฯ เรียกเก็บจากล้กค้า
จะสิ้งกวั่าเม่�อเทียบกับสิถืาบันการเงิน แตั้่สิ่วันใหญ่่
ยังคงตั้ำ�ากวั่าการใช้บริการการเงินนอกระบบหร่อการใช้
บริการของผู้้้ประกอบการที�ไม่ใช่สิถืาบันการเงินด้วัยกัน
ถืึงแม้กลุ่มล้กค้าเป้าหมายของบริษัทฯ และผู้้้ประกอบ
การอ่�นที�ไม่ใช่สิถืาบันการเงินจะเป็นกลุ่มเดียวักันค่อ
ผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม แตั้่บริษัทฯ
จะคัดเล่อกเฉพื่าะผู้้้ประกอบการที�มีล้กหนี�ขนาดใหญ่่
เช่น หน่วัยงานราชการ รัฐวัิสิาหกิจ หร่อล้กหนี�เอกชน
รายใหญ่่ ดังนั�น ควัามเสิี�ยงจึงถื้กจำากัดในระดับหนึ�ง
จึ ง ทำา ให้ สิ ามารถืลดภาระหนี� สิ้ ญ่ ที� อ าจเกิ ด ขึ� น และ
สิามารถืลดค่าบริการลงให้เหมาะสิมกับควัามเสิี�ยงที�
รับได้ ในขณะที�ผู้้ให้บริการนอกระบบจะไม่คัดกรอง
ล้กค้าจึงตั้ั�งอัตั้ราค่าบริการในระดับสิ้งเพื่่�อครอบคลุม
ควัามเสิีย� งเฉลีย� โดยรวัม รวัมทัง� บางรายอาจมีการคิดค่า
บริการแฝ่งตั้่างๆ เช่น การคิดค่าบริการจัดเก็บหนีใ� นอัตั้รา
ร้อยละของจำานวันเงินทีจ� ดั เก็บ ในขณะทีบ� ริษทั ฯ คิดค่า
บริการเป็นอัตั้ราคงที� ตั้ามจำานวันครั�งหร่อระยะทาง
ในการจัดเก็บ เน่�องจากอัตั้ราค่าบริการของบริษัทฯ ที�
ชัดเจน ทำาให้ล้กค้าสิามารถืประเมินตั้้นทุนการแข่งขัน
ของตั้นเองได้อย่างถื้กตั้้อง ช่วัยให้ล้กค้าสิามารถืที�จะ
วัางแผู้นในการดำาเนินธุุรกิจได้อย่างเหมาะสิม ทำาให้
ล้กค้ามีควัามพื่อใจในการบริการของบริษัทฯ
ความยืดหยุนในการใหสินเชื่อ
ปรัชญ่าการให้บริการสิินเช่�อในทุกผู้ลิตั้ภัณฑ์์การเงิน
ตั้่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ได้ตั้ั�งอย้่บนควัามจำาเป็นที�ตั้้อง
มีหลักประกันประกอบการพื่ิจารณาสิินเช่�อ เน่�องจาก
บริษทั ฯ เข้าใจถืึงภาระการหาหลักประกันในการขอก้ย้ ม่
เงินของผู้้ป้ ระกอบการ ซึง� เป็นข้อจำากัดหลักในการเข้าถืึง
แหล่งเงินทุนและเป็นเหตัุ้ผู้ลสิำาคัญ่ในการขาดโอกาสิใน
การแข่งขันและเตั้ิบโตั้ แตั้่ทกุ ผู้ลิตั้ภัณฑ์์การเงินตั้่างๆ ของ
บริษัทฯ จะให้ควัามสิำาคัญ่กับผู้้้ที�เป็นผู้้้ชำาระหนี�ขั�นตั้อน
สิุดท้าย และผู้้้ครอบครองสิินค้า บริการ หร่อสิินทรัพื่ย์
ดังนั�น ถืึงแม้ล้กค้ าของบริษัทฯ จะไม่มีหลักประกัน
บริษทั ฯ จะพื่ิจารณาการให้สินิ เช่อ� แก่ลก้ ค้าทีม� ลี ก้ หนีเ� ป็น
หน่วัยงานราชการ รัฐวัิสิาหกิจ หร่อองค์กรเอกชนขนาด
ใหญ่่ซงึ� มีควัามสิามารถืในการชำาระหนีสิ� ง้ ด้วัยแนวัคิดนี�
จึงทำาให้บริษัทฯ เป็นทางเล่อกที�สิำาคัญ่สิำาหรับล้กค้าที�
ประกอบธุุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการหาเงิน
ทุนเพื่่�อประกอบธุุรกิจ

ความรูและประสบการณของผูู้บริหารและพนักงาน

สิินค้าไอทีเป็นสิินค้าที�มีควัามสิำาคัญ่ในชีวัิตั้ประจำาวััน
ของผู้้้บริโภคและได้รับควัามนิยมมากขึ�นเร่�อยๆ ใน
ช่วังเวัลาที�ผู้่านมา และจากข้อม้ลของศ้นย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสิ์และคอมพื่ิวัเตั้อร์แห่งชาตั้ิ อุตั้สิาหกรรม
ไอทีมีแนวัโน้มการเตั้ิบโตั้สิ้งขึ�นจากการลงทุนทั�งของ
หน่วัยงานราชการ และรัฐวัิสิาหกิจ เน่�องจากสิินค้าไอที
นัน� เป็นสิินค้าทีม� กี ารเปลีย� นแปลงรวัดเร็วัและมีวังจรชีวัตั้ิ
ของผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทคี� อ่ นข้างสิัน� และการทีบ� ริษทั ฯ อย้ใ่ นกลุม่
เอสิวัีโอเอ ซึ�งเป็นผู้้้นำาด้านสิินค้าไอทีมานานมากกวั่า
30 ป บริษทั ฯ จึงมีควัามเชีย� วัชาญ่ชำานาญ่ในอุตั้สิาหกรรม
ไอที มีการตั้ิดตั้ามข้อม้ลข่าวัสิาร และสิามารถืคาดการณ์
แนวัโน้มของอุตั้สิาหกรรมไอทีได้อย่างแม่นยำาทำาให้
เข้าใจสิภาพื่การแข่งขันในอุตั้สิาหกรรมไอทีและเข้าใจ
ในควัามตั้้ อ งการของล้ก ค้ าเป็ น อย่ างดี บริ ษัท ฯ จึ ง
สิามารถืที�จะปรับตั้ัวัให้สิอดคล้องกับการเคล่�อนไหวั
ของอุตั้สิาหกรรมไอทีได้อย่างรวัดเร็วัและดำาเนินธุุรกิจได้
อย่างมีประสิิทธุิภาพื่ ซึ�งจะสิ่งผู้ลทำาให้บริษัทฯ สิามารถื
แข่งขันกับผู้้ป้ ระกอบการรายอ่น� ได้อย่างมีประสิิทธุิภาพื่

ควัามร้้และประสิบการณ์ของพื่นักงานที�เรารับจากคน
หลากหลายอุตั้สิาหกรรม ตั้ลอดจนบริษทั ฯ เองไม่ปดิ กัน�
ที� จ ะเรี ย นร้้ แ ละทำา ควัามเข้ า ใจลั ก ษณะการดำา เนิ น
ธุุรกิจในแตั้่ละประเภท ทำาให้บริษัทฯ สิามารถืขยาย
การให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ไปสิ้่ อุ ตั้ สิาหกรรมอ่� น ๆ ได้ ซึ� ง
เป็นการเพื่ิ�มโอกาสิทางธุุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร้ขีด
จำากัด อีกทั�งเพื่่�อการบริหารควัามเสิี�ยงไปในทุกๆ กลุม่
อุตั้สิาหกรรม หากมีอุตั้สิากรรมไหนที�บริษัทฯ พื่ิจารณา
แล้ วั เห็ น วั่ า ไม่ เ หมาะสิม บริ ษั ท ฯ ก็ จ ะไม่ พื่ิ จ ารณา
เดินหน้าตั้่อ เช่น อุตั้สิาหกรรมการให้สิินเช่�อรถืยนตั้์
รถืจักรยานยนตั้์ เป็นตั้้น
ลักษณะลูกคา
ล้กค้าของบริษัทฯ เป็นผู้้้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทีม� ศี กั ยภาพื่ในการเตั้ิบโตั้ มีควัามสิามารถืและ
มีประสิบการณ์ในการดำาเนินธุุรกิจสิามารถืผู้่อนชำาระหนี�
ได้ตั้ามกำาหนดแตั้่ขาดแหล่งเงินทุนสินับสินุนเน่�องจาก
มีข้อจำากัดในการขอสิินเช่�อจากสิถืาบันการเงิน ไม่วั่า
จะเป็ น เร่� อ งทุ น จดทะเบี ย น หลั ก ทรั พื่ ย์ คา�ำ ประกั น
ปัจจุบันล้กค้าของบริษัทฯ ไม่ได้จำากัดอย้่เฉพื่าะเพื่ียง
อุตั้สิาหกรรมไอทีเป็นหลัก จากควัามร้แ้ ละประสิบการณ์
ของผู้้้ บ ริ ห ารและพื่นั ก งานทำา ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ล้ ก ค้ า ใน
หลากหลายธุุรกิจ เช่น ธุุรกิจก่อสิร้างและปรับปรุงอาคาร
ระบบสิาธุารณ้ปโภค ธุุรกิจการให้บริการจ้างแรงงาน ธุุรกิจ
ขนสิ่งโลจิสิตั้ิกสิ์ ตั้ิดตั้ั�งเคร่�องกำาเนิดไฟิฟิ้า โรงพื่ยาบาล
ระบบสิ่� อ สิารและโทรคมมนาคม ยุ ท ธุภั ณ ฑ์์ ท หาร
โฆษณาสิ่�อประชาสิัมพื่ันธุ์ เป็นตั้้น

(3) การจัดหาแหลงเงินทุน
แหล่ ง เงิ น ทุ น ของบริ ษัทฯ สิามารถืจำาแนกได้ เ ป็ น 2
ประเภท ได้แก่
1. เงินก้้ย่มระยะสิั�นจากสิถืาบันการเงิน
2. เงินก้ร้ ะยะยาวัจากตั้ราสิารหนีป� ระเภทหุน้ ก้้ และเงิน
ก้้ย่มระยะยาวัจากสิถืาบันการเงิน (Bank) และผู้้้ให้
สิินเช่�อนอกสิถืาบันการเงิน (Non-Bank)
ทั�งนี�บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการบริหารจัดการด้าน
แหล่ ง เงิ น ทุ น ให้ สิ อดคล้ อ งกั บ โครงสิร้ า งล้ ก หนี� ข อง
บริ ษั ท ฯ โดยใช้ แ หล่ ง เงิ น ก้้ ร ะยะสิั� น เพื่่� อ นำา ไปให้
สิินเช่�อระยะสิั�นแก่ล้กค้า ซึ�งได้แก่ สิินเช่�อการรับโอน

สิิทธุิเรียกร้อง สิินเช่�อเพื่่�อการจัดหาหนังสิ่อคำ�าประกัน
ซองเพื่่� อ ย่� น ประม้ ล สิิ น เช่� อ เพื่่� อ สินั บ สินุ น โครงการ
และการจัดหาสิินค้า บริษัทฯ จะสิามารถืปรับอัตั้รา
ดอกเบี�ยหร่อค่าธุรรมเนียมตั้ามตั้้นทุนทางการเงินที�มี
การเปลี�ยนแปลงได้ และใช้แหล่งเงินก้้ระยะยาวัสิำาหรับ
สิินเช่�อทางการเงินและสิินเช่�อเช่าซ่�อ ซึ�งบริษัทฯ คิด
อัตั้ราดอกเบีย� กับล้กค้าเป็นอัตั้ราดอกเบีย� คงที� อย่างไร
ก็ตั้าม สิ่วันตั้่างระหวั่างตั้้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
กับอัตั้ราดอกเบี�ยที�คิดกับล้กค้า จะมีการบวักเพื่ิ�มเพื่่�อ
ให้เพื่ียงพื่อกับควัามเสิี�ยงด้านควัามผู้ันผู้วันของอัตั้รา
ดอกเบีย� ทีอ� าจเกิดขึน� และใช้แหล่งเงินก้ร้ ะยะยาวัสิำาหรับ
สิินเช่�อระยะสิั�นที�ล้กค้ามีการใช้วังเงินอย่างสิมำา� เสิมอ
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ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที

(4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ก. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้จากการใหสินเชื่อ
สิินทรัพื่ย์ที�ได้จากการประกอบธุุรกิจของบริษทั ฯ ค่อ ล้กหนี�การค้าและล้กหนี�จากการให้สิินเช่�อประเภทตั้่างๆ โดย
สิามารถืแยกตั้ามประเภทการให้สิินเช่�อและการให้บริการ ดังนี�
งบการเงินรวม
ป 2563
ลูกหนี้
(ลานบาท)

สิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
สิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ
สิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง (Factoring)
บริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance)
สิินเช่�อเพื่่�อสินับสินุนโครงการ
(Project Backup Financing)
รวม

ป 2562
รอยละ

ลูกหนี้
(ลานบาท)

รอยละ

100.57
105.30
1,040.82
2.60
1,441.79

3.74
3.91
38.68
0.10
53.57

115.18
129.67
1,079.66
4.65
1,335.66

4.32
4.87
40.52
0.17
50.12

2,691.08

100.00

2,664.82

100.00

หมายเหตุ : ยอดล้กหนี�จากตั้ารางด้านบนแสิดงยอดก่อนหักค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�น
(2562 : ค่าเผู้่�อหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่)

ทัง� นี� หากแบ่งล้กหนีก� ารค้าและล้กหนีจ� ากการให้สินิ เช่อ� แตั้่ละประเภทตั้ามรายละเอียดอายุของยอดหนีค� งค้าง และ
การสิำารองค่าเผู้่�อหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่จะเป็นดังนี�

ข. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
งบการเงินรวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน

ป 2563
ลานบาท

- ล้กหนี�ปกตั้ิยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ
- ค้างชำาระน้อยกวั่า 1 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 1-3 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 6-12 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 12 เด่อนขึ�นไป
รวม
คาเผู้ื่อหนี้ผู้ลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(2562:คาเผู้ือ่ หนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ

ป 2562

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

98.32
0.83
0.01

97.76
0.83
0.01

112.78
1.07
-

97.92
0.93
-

0.02
1.39
100.57
0.63

0.02
1.38
100.00

1.33
115.18
1.37

1.15
100.00

99.94

113.81

ณ วัันที� 31 ธุ้นวัาคม 2563 และ 2562 อายุของล้กหนีตั้� ามสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินอย้ใ่ นช่วังปกตั้ิยงั ไม่ถืงึ กำาหนดชำาระ
ร้อยละ 97.76 และ 97.92 ตั้ามลำาดับ ไม่มีล้กหนีค� ้างชำาระนานอย่างเป็นสิาระสิำาคัญ่
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ค. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
งบการเงินรวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 3-6 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 6-12 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 12 เด่อนขึ�นไป
รวม
คาเผู้ื่อหนี้ผู้ลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(2562:คาเผู้ือ่ หนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาชื้อ - สุทธิ

ป 2562

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

95.71
0.83
5.45

90.89
0.79
5.18

112.33
1.99
0.01

86.63
1.53
0.01

0.01
1.16
2.14
105.30
1.77

0.01
1.10
2.03
100.00

0.32
1.79
13.23
129.67
14.21

0.25
1.38
10.20
100.00

103.53

115.46

ณ วัันที� 31 ธุ้นวัาคม 2563 และ 2562 อายุของล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าซ่�ออย้่ในช่วังปกตั้ิยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ
ร้อยละ 90.89 และ 88.63 ตั้ามลำาดับ ไม่มีล้กหนีค� ้างชำาระนานอย่างเป็นสิาระสิำาคัญ่
ง. ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง
งบการเงินรวม
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง

ป 2563
ลานบาท

- ล้กหนี�ปกตั้ิยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ
- ค้างชำาระน้อยกวั่า 1 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 1-3 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 3-6 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 6-12 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 12 เด่อนขึ�นไป
รวม
คาเผู้ื่อหนี้ผู้ลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(2562:คาเผู้ือ่ หนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกรอง - สุทธิ

ป 2562

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

792.85
102.53
37.46

76.18
9.85
3.60

861.67
45.98
21.27

79.81
4.26
1.97

12.42
26.74
68.82
1,040.82
88.94

1.19
2.57
6.61
100.00

44.64
53.13
52.97
1,079.66
98.51

4.13
4.92
4.91
100.00

951.88

981.15

ณ วัันที� 31 ธุ้นวัาคม 2563 และ 2562 อายุของล้กหนี�จากการซ่�อสิิทธุิเรียกร้องอย้่ในช่วังปกตั้ิยังไม่ถืึงกำาหนด
ชำาระร้อยละ 76.18 และ 79.81 ตั้ามลำาดับ โดยในป 2563 ล้กหนี�ที�ค้างชำาระเกินกวั่า 3 เด่อน คิดเป็นจำานวัน
107.98 ล้านบาท ซึ�งเป็นล้กหนีท� ี�มกี ารปรับโครงสิร้างหนี�และรับสิภาพื่หนี�ทั�งสิิ�น 100.54 ล้านบาท ซึ�งอย้่ระหวั่าง
การตั้ิดตั้ามทวังถืามอย่างใกล้ชิด
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- ล้กหนี�ปกตั้ิยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ
- ค้างชำาระน้อยกวั่า 1 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 1-3 เด่อน

ป 2563

จ. ลูกหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน (Project Backup Financing)
งบการเงินรวม
ลูกหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน

ป 2563
ลานบาท

- ล้กหนี�ปกตั้ิยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ
- ค้างชำาระน้อยกวั่า 1 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 1-3 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 3-6 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 6-12 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 12 เด่อนขึ�นไป
รวม
คาเผู้ื่อหนี้ผู้ลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(2562:คาเผู้ื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชากูยมื เงิน - สุทธิ

ป 2562

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

704.80
61.04
398.87

48.88
4.23
27.67

1,003.12
6.49
86.29

75.10
0.49
6.46

89.17
46.91
141.00
1,441.79
207.73

6.19
3.25
9.78
100.00

78.98
110.70
50.08
1,335.66
136.39

5.91
8.29
3.75
100.00

1,234.06

1,199.27

ณ วัันที� 31 ธุ้นวัาคม 2563 และ 2562 อายุของล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าก้้ย่มเงินอย้่ในช่วังปกตั้ิยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ
ร้อยละ 48.88 และ 75.10 ตั้ามลำาดับ โดยในป 2563 ล้กหนี�ที�อย้่ระหวั่างการค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 1-3 เด่อน ม้ลค่า
คงเหล่อ 398.87 ล้านบาท และอย้่ในธุุรกิจประเภทการก่อสิร้างให้แก่ภาครัฐซึ�งได้รับผู้ลกระทบจากภาวัะชะลอตั้ัวั
ของเศรษฐกิจ รวัมถืึงสิถืานการณ์โควัิด-19 ทีท� ำาให้เกิดข้อจำากัดในการเข้าทำางานในบางพื่่น� ที� แตั้่อย่างไรก็ตั้ามล้กหนี�
ในกลุ่มนี�เป็นล้กหนี�ที�ไม่มีควัามเสิี�ยงด้านเครดิตั้คิดเป็นร้อยละ 91.45 ของยอดล้กหนี�ช่วังอายุล้กหนี� 1-3 เด่อน
สิำาหรับล้กหนี�ที�ค้างชำาระเกินกวั่า 12 เด่อน ม้ลค่าจำานวัน 141 ล้านบาท ซึ�งเป็นล้กหนี�ท�มี กี ารปรับโครงสิร้างหนี�และ
รับสิภาพื่หนี�ทั�งสิิ�น 124.95 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตั้ั�งค่าเผู้่�อการด้อยค่าด้านเครดดิตั้แล้วัทั�งสิิ�น 73.83 ล้านบาท
ฉ. ลูกหนี้การคา (Trade Finance)
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การคา

ป 2563

ป 2562

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

- ล้กหนี�ปกตั้ิยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ
- ค้างชำาระน้อยกวั่า 1 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 1-3 เด่อน

1.75
0.76

67.36
29.19

2.00
0.79

42.92
17.11

- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 3-6 เด่อน
- ค้างชำาระตั้ั�งแตั้่ 12 เด่อนขึ�นไป
รวม
คาเผู้ื่อหนี้ผู้ลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(2562:คาเผู้ื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้การคา – สุทธิ

0.09

3.46

1.86
-

39.97
-

2.60

100.00

4.65

100.00
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1.03

0.39

1.57

4.26

นโยบายการตั้้�งค่่าเผื่่�อผื่ลขาดทุุนด้านเค่รดิตั้ทุ่�ค่าดว่่าจะเกิดข้�น
บริษัทฯ รับร้้ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�นสิำาหรับล้กหนี�แตั้่ละประเภท ตั้ามวัิธุีการทั�วัไป (General
Approach) โดยกลุม่ บริษัทฯ พื่ิจารณาการเปลี�ยนแปลงในควัามเสิี�ยงด้านเครดิตั้ของล้กหนี�ดังกล่าวัเป็น 3 กลุ่ม ดังนี�
กลุ่มที� 1: ล้กหนี�ที�ไม่มกี ารเพื่ิ�มขึ�นอย่างมีนัยสิำาคัญ่ของควัามเสิี�ยงด้านเครดิตั้ (Performing) บริษัทฯ รับร้้ผู้ลขาดทุน
ด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�นด้วัยจำานวันเงินเท่ากับผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�นใน 12 เด่อนข้างหน้า

กลุ่มที� 3: ล้กหนี�ที�มกี ารด้อยค่าด้านเครดิตั้ (Non-Performing) บริษัทฯ รับร้้ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�น
ด้วัยจำานวันเงินเท่ากับผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�นตั้ลอดอายุ
บริษัทฯ จะทำาการประเมินวั่าควัามเสิี�ยงด้านเครดิตั้ของล้กหนี�เพื่ิ�มขึ�นอย่างมีนัยสิำาคัญ่นับแตั้่การรับร้้รายการเม่�อ
เริ�มแรกหร่อไม่ โดยเปรียบเทียบควัามเสิี�ยงของการผู้ิดสิัญ่ญ่าที�จะเกิดขึ�น ณ วัันทีร� ายงาน กับควัามเสิี�ยงของการ
ผู้ิดสิัญ่ญ่าที�จะเกิดขึ�น ณ วัันที�รับร้้รายการเม่�อเริ�มแรก โดยใช้เกณฑ์์เชิงปริมาณและคุณภาพื่ภายในของบริษัทฯ
และข้อม้ลคาดการณ์เป็นเกณฑ์์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพื่ด้านเครดิตั้ของล้กหนี� เช่น การค้างชำาระเกิน
กำาหนด การปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามเง่อ� นไขตั้ามสิัญ่ญ่าปรับโครงสิร้างหนี� หร่อล้กหนีก� ลุม่ ทีผู้� บ้ ริหารให้ควัามระมัดระวัังเป็นพื่ิเศษ
เน่อ� งด้วัยวัิธุกี ารพื่ิจารณาตั้ัง� สิำารองหนีสิ� ญ่
้ ดังกล่าวัข้างตั้้นใช้การพื่ิจารณาแตั้่ละสิัญ่ญ่า ดังนัน� ในกรณีทลี� ก้ ค้ามีปญ่
ั หา
เน่อ� งจากไม่สิามารถืสิ่งมอบงานได้ตั้ามกำาหนด และมีแนวัโน้มทีจ� ะไม่สิามารถืสิ่งมอบงานตั้ามสิัญ่ญ่าอ่น� ด้วัย บริษทั ฯ
จะตั้้องตั้ั�งสิำารองค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะขึ�นทุกๆ สิัญ่ญ่าที�ล้กค้านำามาทำาธุุรกรรมกับบริษัทฯ โดย
สิุทธุิกับหลักประกันอ่�น (ถื้ามี) เช่น เงินมัดจำารับ เงินสิ่วันตั้่างรอค่นล้กค้า เป็นตั้้น
นโยบายการตั้้ดหน่�สููญ
บริษทั ฯ มีนโยบายการตั้ัดหนีสิ� ญ่
้ ตั้ามกฎกระทรวังฉบับที� 186 ออกตั้ามควัามในประมวัลรัษฎากรวั่าด้วัยการจำาหน่าย
หนี�สิ้ญ่จากบัญ่ชีล้กหนี� โดยจะตั้้องได้รับควัามเห็นชอบและอนุมัตั้ิจากฝ่่ายบริหารหร่อคณะกรรมการบริษัทแล้วัแตั้่
กรณีตั้ามตั้ารางอำานาจอนุมัตั้ิ (Authority Table)
ช. อาคารและอุปกรณ
รายละเอียดของทรัพื่ย์สิินที�ใช้ในการประกอบธุุรกิจ ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 บริษัทฯ มีทรัพื่ย์สิินที�ใช้ในการ
ประกอบธุุรกิจ ดังตั้่อไปนี�
ประเภทของทรัพยสิน

สิ่วันปรับปรุงสิำานักงานเช่า
อาคารสิำานักงาน
ยานพื่าหนะ
อุปกรณ์สิำานักงาน
เคร่�องตั้กแตั้่งสิำานักงาน
คอมพื่ิวัเตั้อร์
โปรแกรมคอมพื่ิวัเตั้อร์
สิินทรัพื่ย์ระหวั่างตั้ิดตั้ั�ง
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

เป็นของผู้้้ให้เช่า
เป็นของผู้้้ให้เช่า
เป็นของลีซ อิท
เป็นของลีซ อิท
เป็นของลีซ อิท
เป็นของลีซ อิท
เป็นของลีซ อิท
เป็นของลีซ อิท

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ลานบาท)
8.75
13.15
7.51
1.51
0.04
2.31
10.25
18.61
63.13

ภาระผูู้กพัน

ไม่มี
ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่า
ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่า
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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กลุ่มที� 2: ล้กหนี�ที�มีการเพื่ิ�มขึ�นอย่างมีนัยสิำาคัญ่ของควัามเสิี�ยงด้านเครดิตั้ (Under-Performing) บริษัทฯ รับร้้
ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�นด้วัยจำานวันเงินเท่ากับผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�นตั้ลอดอายุ

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ
1. โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ
ในการดำาเนินธุุรกิจของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
และบริษัทในเคร่ออีก 2 แห่ง มีการดำาเนินงาน ดังนี�
บริษทั ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ให้บริการสิินเช่อ� กับล้กค้า
SMEs ใน 8 ประเภทสิินเช่�อ ค่อ การให้สิินเช่อ� เพื่่�อการ
จัดการหนังสิ่อคำ�าประกันซอง (Bid bond) สิินเช่อ� สิัญ่ญ่า
เช่าทางการเงินหร่อลีสิซิ�ง (Leasing) สิินเช่อ� สิัญ่ญ่าเช่า
ซ่�อ (Hire Purchase) สิินเช่�อเพื่่�อสินับสินุนโครงการ
(Project Backup Financing) ธุุรกิจให้บริการจัดหาสิินค้า
(Trade Finance) ธุุรกิจให้บริการสิินเช่อ� เพื่่อ� เปิด Letter of
Credit (L/C) ธุุรกิจบริการสิินเช่�อเตั้ิมทุนหมุนเวัียนค้่ค้า
(Supplier Finance) และเม่อ� เด่อนมิถืนุ ายน 2563 บริษทั
ได้รับอนุญ่าตั้จากธุนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบ
ธุุรกิจสิินเช่อ� บุคคลภายใตั้้การกำากับ

บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด ให้บริการข้อม้ล
และวัิเคราะห์ขอ้ ม้ลสิินเช่อ� ให้กบั ล้กค้าทีม� าขอสิินเช่อ� กับ
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ตั้ลอดจนการจัดเตั้รียม
สิัญ่ญ่าตั้่างๆ และในเด่อนพื่ฤศจิกายน 2563 ได้รับ
อนุญ่าตั้จากกระทรวังการคลังให้ประกอบธุุรกิจสิินเช่�อ
รายย่อยระดับจังหวััดภายใตั้้การกำากับพื่ิโกไฟิแนนซ์
ประเภทพื่ิโกพื่ลัสิ
บริษทั ย้ไลท์ ดิจตั้ิ อล จำากัด จัดตั้ัง� เม่อ� วัันที� 5 พื่ฤศจิกายน
2563 ให้ บ ริ ก ารซ่� อ สิิ น ค้ า แบบผู้่ อ นชำา ระผู้่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกสิ์

โครงสรางการถือหุน
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
100%
บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำากัด

100%
บริษัท ยูไลท ดิจิตอล จำากัด
ทุนจด สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
ทะเบียน

บริษัทยอย

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105561087567
ที�ตั้ั�ง อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29
ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี
เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่มหานคร
โทรศัพื่ท์ 02-163-4260
โทรสิาร 02-163-4290
บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105563164011
ที�ตั้ั�ง อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29
ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี
เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่มหานคร
โทรศัพื่ท์ 02-163-4260
โทรสิาร 02-163-4290

วัิเคราะห์สิินเช่�อ, สิินเช่อ� พื่ิโก
ไฟิแนนซ์ประเภทพื่ิโกพื่ลัสิ

10 ลบ.

100%

บริการซ่�อขายแบบผู้่อนชำาระ
ผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกสิ์

10 ลบ.

100%

42 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

2. ความสัมพันธกับบริษัทยอย
บริษัทฯ ถื่อหุ้นในบริษัทฯ ย่อย 100% ดังนั�น ไม่มีบุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้งถื่อหุน้ ในบริษัทย่อย

3. ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูู้ถอื หุนใหญ
บริษัทฯ มีผู้้ถื่อหุ้นใหญ่่ ค่อ บริษัท เอสิวัีโอเอ จำากัด (มหาชน) ถื่อหุน้ ในสิัดสิ่วัน 35.80% แตั้่ลักษณะการดำาเนิน
ธุุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะพื่ึ�งพื่ิงหร่อแข่งขันกับธุุรกิจอ่�นในกลุม่ ธุุรกิจของผู้้้ถื่อหุ้นใหญ่่

(ก) ผู้้้ถื่อหุ้น 10 รายแรก ณ วัันที� 10 กุมภาพื่ันธุ์ 2564 มีดังนี�
ลำาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จำานวนหุน

รอยละ

บริษัท เอสิวัีโอเอ จำากัด (มหาชน)
นายสิมชาย ปัดภัย
นายไพื่โรจน์ สิิทธุิมนตั้์อำานวัย
นายมินทร์ อิงค์ธุเนศ
นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์
นายสิหัสิชัย รักมนุษย์
นายวัิศณุ สิกุลพื่ิเชษฐรัตั้น์
นางสิุณี เอกธุีรจิตั้ตั้์
นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข
นายกีรวัิทย์ สิมใจเพื่็ง
รายย่อยอ่�น ๆ

79,280,601
8,270,000
5,708,000
4,102,660
3,984,468
3,320,000
3,035,300
2,772,430
2,035,000
2,000,000
106,940,997

35.801
2.734
2.578
1.853
1.799
1.499
1.371
1.252
0.919
0.903
48.290

รวัม

221,449,456

100.00

รายชื่อผูู้ถือหุน

หมายเหตัุ้ : ลำาดับที� 5 และ 8 ตั้ระก้ลเอกธุีรจิตั้ตั้์ มีหุ้นทั�งหมด 6,756,898 หุ้น คิดเป็น 3.05%

บริษัท เอสิวัีโอเอ จำากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้้้ถื่อหุ้นรายใหญ่่ของบริษัทฯ มีธุรุ กิจหลักในประเทศไทย ได้แก่ จำาหน่าย
คอมพื่ิวัเตั้อร์ทั�งฮาร์ดแวัร์และซอฟิท์แวัร์ทั�งที�นำาเข้าจากตั้่างประเทศและมีฐานการผู้ลิตั้ของตั้นเองภายใตั้้ช่�อทาง
การค้า SVOA รวัมถืึงสิ่งออกผู้ลิตั้ภัณฑ์์ไปในหลายประเทศ นอกจากนี� ยังเป็นที�ปรึกษาวัางระบบคอมพื่ิวัเตั้อร์
เคร่อข่ายขนาดใหญ่่ จัดหาผู้ลิตั้ภัณฑ์์คอมพื่ิวัเตั้อร์ อุปกรณ์เสิริม ให้กับหน่วัยงานราชการ องค์กรธุุรกิจ และสิถืาบัน
การศึกษาตั้่างๆ

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแลว
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วัของบริษัท
บริษทั ฯ มีหนุ้ เพื่ียงประเภทเดียวั ค่อ หุน้ สิามัญ่ชนิดระบุชอ่� ผู้้ถื้ อ่ และมีมล้ ค่าหุน้ ทีตั้� ราไวั้เท่ากันทุกหุน้ ค่อ หุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท ประกอบด้วัยหุ้นสิามัญ่จำานวัน 300,000,000 หุ้น
ทุนชำาระแล้วั : 221,449,456 บาท ประกอบด้วัยหุ้นสิามัญ่จำานวัน 221,449,456 หุ้น
โดยบริษัทฯ ได้นำาหุน้ สิามัญ่ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ เอ็มเอไอ ในวัันที� 25 มีนาคม 2557
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4. รายชื่อผูู้ถอื หุนใหญ

การออกหลักทรัพยอื่น
1. บริษัทมีหุนกูทยี่ ังมิไดไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 4 ชุด มีมูลคา 1,263.60 ลานบาท
1. หุนกูของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำาหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564
ประเภทหุน้ ก้้ : หุน้ ก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ
อายุของหุน้ ก้้ : 2 ป
ม้ลค่ารวัมของหุน้ ก้้ที�เสินอขาย : 200,000,000 บาท จำานวันหุน้ ก้้ที�เสินอขาย : 200,000 หน่วัย
ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้ตั้อ่ หน่วัย : 1,000 บาท
ราคาที�เสินอขายตั้่อหน่วัย : 1,000 บาท
วัันที�ออกหุน้ ก้้ : 21/3/2562
วัันครบกำาหนดไถื่ถือน : 21/3/2564
อัตั้ราดอกเบี�ย : 6.25%
วัันชำาระดอกเบี�ย : ทุก 3 เด่อน
ม้ลค่าคงเหล่อ : 200,000,000 บาท
อันดับควัามน่าเช่�อถื่อที�ทบทวันล่าสิุด : BBBนายทะเบียนหุน้ ก้้ : ธุนาคารกรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน)
ผู้้้แทนผู้้้ถื่อหุน้ ก้้ : บริษัทหลักทรัพื่ย์ เอเซีย พื่ลัสิ จำากัด
ตั้ลาดรองซ่�อขายหุ้นก้้ : -

2. หุนกูมีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถถอน
ป พ.ศ. 2564
ประเภทหุน้ ก้้ : หุน้ ก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ
อายุของหุน้ ก้้ : 2 ป
ม้ลค่ารวัมของหุน้ ก้้ที�เสินอขาย : 520,600,000 บาท จำานวันหุน้ ก้้ที�เสินอขาย: 520,600 หน่วัย
ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้ตั้่อหน่วัย: 1,000 บาท
ราคาที�เสินอขายตั้่อหน่วัย: 1,000 บาท
วัันที�ออกหุน้ ก้้: 19/12/2562
วัันครบกำาหนดไถื่ถือน : 19/12/2564
อัตั้ราดอกเบี�ย : 5.25%
วัันชำาระดอกเบี�ย : ทุก 3 เด่อน
ม้ลค่าคงเหล่อ : 520,600,000 บาท
อันดับควัามน่าเช่อ� ถื่อที�ทบทวันล่าสิุด : BBBนายทะเบียนหุน้ ก้้ : ธุนาคารกรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน)
ผู้้้แทนผู้้้ถื่อหุน้ ก้้ : บริษัทหลักทรัพื่ย์ โกลเบล็ก จำากัด
ตั้ลาดรองซ่�อขายหุ้นก้้ : -

3. หุนกูมีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถถอน
ป พ.ศ. 2565
ประเภทหุน้ ก้้ : หุน้ ก้้ชนิดระบุช่�อผู้้้ถื่อ
อายุของหุน้ ก้้ : 3 ป
ม้ลค่ารวัมของหุน้ ก้้ที�เสินอขาย : 393,000,000 บาท จำานวันหุน้ ก้้ที�เสินอขาย : 393,000 หน่วัย
ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้ตั้อ่ หน่วัย : 1,000 บาท
ราคาที�เสินอขายตั้่อหน่วัย : 1,000 บาท
วัันที�ออกหุน้ ก้้ : 19/12/2562
วัันครบกำาหนดไถื่ถือน : 19/12/2565
อัตั้ราดอกเบี�ย : 5.5%
วัันชำาระดอกเบี�ย : ทุก 3 เด่อน
ม้ลค่าคงเหล่อ : 393,000,000 บาท
อันดับควัามน่าเช่�อถื่อที�ทบทวันล่าสิุด : BBBนายทะเบียนหุน้ ก้้ : ธุนาคารกรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน)
ผู้้้แทนผู้้้ถื่อหุน้ ก้้ : บริษัทหลักทรัพื่ย์ โกลเบล็ก จำากัด
ตั้ลาดรองซ่�อขายหุน้ ก้้ : -
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4. หุน กูข องบริษทั ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563 ชุดที่ - ครบกำาหนดไถถอน ป พ.ศ. 2564

นโยบายเงินปันผู้ล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลในอัตั้ราไม่น้อยกวั่าร้อยละ 50 ของกำาไรสิุทธุิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตั้ิบุคคล และการจัดสิรรทุนสิำารองตั้ามกฎหมายในแตั้่ละป อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ
อาจพื่ิจารณาจ่ายเงินปันผู้ลในอัตั้ราที�แตั้กตั้่างไปจากนโยบายที�กำาหนดไวั้ หร่องดจ่ายเงินปันผู้ล โดยจะขึ�นอย้่กับ
ผู้ลประกอบการ สิภาพื่คล่องทางการเงิน ภาวัะเศรษฐกิจ และควัามจำาเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวัียนเพื่่อ� บริหาร
กิจการและการขยายธุุรกิจของบริษัทฯ
สิำาหรับบริษทั ย่อยไม่ได้เป็นบริษทั จดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ การจ่ายเงินปันผู้ลขึน� อย้ก่ บั ผู้ลประกอบการ สิภาพื่
คล่องของบริษัทย่อยนั�นๆ
สิำาหรับงวัดปบัญ่ชี 2563 บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผู้ลจากบริษัทย่อยทั�งสิิ�น 50 ล้านบาท

การจายเงินปันผู้ลยอนหลังของบริษัทฯ
ป 2562

ป 2561

ป 2560

กำาไรสิุทธุิ

103,097,600 บาท

148,846,269 บาท

145,488,618 บาท

กำาไรสิุทธุิ
(หลังหักเงินสิำารองตั้ามกฎหมาย)

103,097,600 บาท

142,967,408 บาท

138,213,618 บาท

จำานวันหุน้

221,449,456 หุ้น

220,718,906 หุ้น

220,078,056 หุ้น

เงินปันผู้ลจ่ายอัตั้ราตั้่อหุ้น

0.24 บาทตั้่อหุ้น

0.33 บาทตั้่อหุ้น

0.32 บาทตั้่อหุ้น

รวัมจำานวันเงินปันผู้ลจ่ายทั�งสิิ�น

53,147,869 บาท

72,837,238 บาท

70,424,978 บาท

ร้อยละ 51.55

ร้อยละ 50.95

ร้อยละ 50.95

เป็นไปตั้ามนโยบาย

เป็นไปตั้ามนโยบาย

เป็นไปตั้ามนโยบาย

รายละเอียดการจายเงินปันผู้ล

สิัดสิ่วันการจ่ายเงินปันผู้ลเทียบกับ
กำาไรสิุทธุิ (หลังหักเงินสิำารองตั้าม
กฎหมาย) ตั้ามงบการเงินของบริษัทฯ
เป็น/ไม่เป็นตั้ามนโนบายการจ่าย
เงินปันผู้ล
สิาเหตัุ้ :
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ประเภทหุน้ ก้้ : หุน้ ก้้ชนิดระบุชอ่� ผู้้้ถื่อ
อายุของหุ้นก้้ : 1 ป
ม้ลค่ารวัมของหุ้นก้้ที�เสินอขาย : 150,000,000 บาท จำานวันหุน้ ก้้ที�เสินอขาย : 150,000 หน่วัย
ม้ลค่าที�ตั้ราไวั้ตั้่อหน่วัย : 1,000 บาท
ราคาที�เสินอขายตั้่อหน่วัย : 1,000 บาท
วัันที�ออกหุน้ ก้้ : 13/11/2563
วัันครบกำาหนดไถื่ถือน : 12/11/2564
อัตั้ราดอกเบี�ย : 5.75%
วัันชำาระดอกเบี�ย : ทุก 3 เด่อน
ม้ลค่าคงเหล่อ : 150,000,000 บาท
อันดับควัามน่าเช่�อถื่อที�ทบทวันล่าสิุด : BBBนายทะเบียนหุน้ ก้้ : ผู้้้แทนผู้้้ถื่อหุน้ ก้้ : บริษัทหลักทรัพื่ย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำากัด
ตั้ลาดรองซ่�อขายหุ้นก้้ : -

02

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

นโยบายและแผู้นการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ตั้ระหนักถืึงควัามสิำาคัญ่
ของการบริหารควัามเสิี�ยง จึงได้จัดทำานโยบายบริหาร
ควัามเสิี�ยง (Enterprise Risk Management Policy) ขึ�น
เพื่่� อ เป็ น กรอบแนวัทางการพื่ั ฒ นาระบบการบริ ห าร
ควัามเสิี�ยงให้มีคุณภาพื่และมาตั้รฐานตั้ามแนวัทางการ
กำากับด้แลที�ดีของบริษัทฯ โดย
้บริหารและพื่นักงานขององค์กรเป็นสิ่วันหนึ�งของ
• ผู้้การพื่ั
ฒ นากระบวันการบริ ห ารควัามเสิี� ย ง เพื่่� อ

•

•

สินับสินุนการดำาเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตั้าม
เป้าหมายที�กำาหนดไวั้ในแผู้นดำาเนินงานและกลยุทธุ์
โดยประเมินควัามเสิี�ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่
ควัามเสิี�ยงด้านสิินเช่อ� ควัามเสิี�ยงด้านควัามผู้ันผู้วัน
ของอั ตั้ ราดอกเบี� ย ควัามเสิี� ย งด้ า นสิภาพื่คล่ อ ง
ทางการเงิน ควัามเสิีย� งด้านการตั้ลาดและการแข่งขัน
ควัามเสิี�ยงในการพื่ึ�งพื่ิงบุคลากร ควัามเสิี�ยงจาก
อิทธุิพื่ลในการบริหารงานของผู้้ถื้ อ่ หุน้ รายใหญ่่ ควัาม
เสิี� ย งด้ า นระบบสิารสินเทศและการสิ่� อ สิารข้ อม้ ล
ควัามเสิี�ยงด้านการเปิดเผู้ยข้อม้ล ควัามเสิี�ยงจาก
การทุจริตั้คอร์รัปชั�น ควัามเสิี�ยงด้านภาพื่ลักษณ์และ
ช่�อเสิียงองค์กร ควัามเสิี�ยงจากการแพื่ร่ระบาดของ
โรคตั้ิดเช่�อไวัรัสิโคโรน่า 2019 (COVID-19)
พื่นักงานทุกคนของบริษัทฯ เป็นเจ้าของควัามเสิี�ยง
(Risk Agent) มีหน้าที�จะตั้้องรายงานควัามเสิี�ยงให้
หัวัหน้างานได้ทราบ โดยหากพื่นักงานพื่บวั่ามีควัาม
เสิี�ยงเกิดขึ�นจากกระบวันการขั�นตั้อนการปฏิิบัตั้ิงาน
ให้รายงานให้หวัั หน้างานหร่อผู้้บ้ งั คับบัญ่ชาทราบถืึง
ควัามเสิี�ยงที�พื่บในการทำางานประจำาวัันเพื่่�อที�จะได้
กำาหนดมาตั้รการที�เหมาะสิม เพื่่อ� จัดการควัามเสิี�ยง
โดยบริษัทฯ จะบริหารควัามเสิี�ยงให้อย้่ในระดับที�
ยอมรับได้ (Risk Appetite) หร่อเบี�ยงเบนไม่เกินกวั่า
ระดับที�บริษัทฯ ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
แนวัทางในการจัดการควัามเสิีย� ง บริษทั ฯ จะประเมิน
จาก 2 ปั จ จั ย หลั ก ค่ อ (1) ประเมิ น ตั้้ น ทุ น และ
ผู้ลตั้อบแทนของการดำา เนิ น การตั้ามกลยุ ท ธุ์ ก าร
จัดการควัามเสิี�ยง เน่�องจากทรัพื่ยากรมีจำากัดจึง
จำาเป็นตั้้องประเมินตั้้นทุนและผู้ลตั้อบแทนที�เกิด
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•

ขึ�น หากมีการดำาเนินการตั้ามกิจกรรมการจัดการ
ควัามเสิี�ยง ในกรณีที�พื่บวั่าผู้ลตั้อบแทนที�ได้จากการ
ดำาเนินการที�ได้ไม่คุ้มกับตั้้นทุนสิ่วันเพื่ิ�ม ผู้้้บริหาร
อาจพื่ิจารณาถืึงแนวัทางในการโอนย้ายควัามเสิี�ยง
(Transfer) เพื่่� อ ทำา การแบ่ ง ตั้้ น ทุ น ให้ ห น่ วั ยงาน
ภายนอกรับผู้ิดชอบ (2) ควัามเป็นไปได้ที�จะประสิบ
ผู้ลสิำา เร็ จ ในการจั ด การควัามเสิี� ย ง หากพื่บวั่ า มี
แนวัโน้ ม ที� จ ะไม่ ป ระสิบควัามสิำา เร็ จ จะพื่ิ จ ารณา
จั ด การควัามเสิี� ย งด้ วั ยวัิ ธุี ก ารอ่� น เพื่่� อ ใช้ เ ป็ น
ทางเล่อกหร่อปรับปรุงแผู้นการจัดการควัามเสิี�ยงที�
มีอย้่ให้เหมาะสิม
ให้มกี ารตั้ิดตั้ามผู้ลและทบทวันการบริหารควัามเสิีย� ง
อย่างสิมำ�าเสิมอโดยจะมีการสิรุปข้อม้ลแผู้นบริหาร
ควัามเสิี� ย งและรายงานควัามก้ า วัหน้ า เสินอตั้่ อ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ และคณะกรรมการบริษัท
ในทุกไตั้รมาสิ

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ผู้้บริหารเป็นผู้้้สิ่�อสิารถืึงควัาม
สิำาคัญ่ของการบริหารควัามเสิี�ยง และเป็นตั้้นแบบใน
การบริหารควัามเสิี�ยง รวัมถืึงสิร้างวัิธุีการนำาการบริหาร
ควัามเสิี� ยงไปใช้ ให้ เห็ นผู้ลในทางปฏิิ บัตั้ิ โดยได้ ให้มี
การถื่ายทอดแนวัคิดการบริหารควัามเสิี�ยงจากระดับ
ผู้้้บริหารสิ้่ระดับพื่นักงาน และกำาหนดให้การบริหาร
ควัามเสิี�ยงเป็นหลักสิ้ตั้รสิำาหรับผู้้้บริหารระดับผู้้้จัดการ
ขึ�นไป จัดให้มีการแลกเปลี�ยนประสิบการณ์การบริหาร
ควัามเสิี�ยงผู้่านที�ประชุมกลยุทธุ์ การประชุมทั�วัไปของ
ผู้้้ บ ริ ห าร การประชุ ม คณะทำา งาน การประชุ ม คณะ
ผู้้้บริหารควัามเสิี�ยง เป็นตั้้น และพื่นักงานทุกคนเป็น
Risk Agent มีหน้าทีจ� ะตั้้องรายงานควัามเสิีย� งให้หวัั หน้า
งานได้ทราบ โดยหากพื่นักงานพื่บวั่ามีควัามเสิี�ยงเกิด
ขึ�นจากกระบวันการขั�นตั้อนการปฏิิบัตั้ิงานให้รายงาน
ให้หัวัหน้างานหร่อผู้้้บังคับบัญ่ชาทราบถืึงควัามเสิี�ยงที�
พื่บในการทำางานประจำาวััน เพื่่�อจะได้มีการจัดการกับ
ควัามเสิี�ยงได้อย่างเหมาะสิม

การบริหารควัามเสิี�ยงเป็นองค์ประกอบของการกำากับ
ด้ แ ลกิ จ การที� ดี ซึ� ง นอกจากจะสินั บ สินุ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สิามารถืดำาเนิ นงานได้ บรรลุตั้ามเป้าหมายที�กำาหนด
แล้วั ยังสิามารถืสิร้างม้ลค่าเพื่ิ�มให้แก่ผู้้มีสิ่วันได้เสิีย
ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ�ง บริษัทจึงได้นำากรอบการ
บริหารควัามเสิี�ยงขององค์กรเชิงบ้รณาการ (Enterprise
Risk Management - Integrated Framework) ตั้าม
แนวัทาง COSO ERM มาประยุกตั้์ใช้เป็นกรอบและ
แนวัทางในการพื่ัฒนาระบบการบริหารควัามเสิี�ยงของ
บริษทั ฯ ซึง� มีวัตั้ั ถืุประสิงค์ในการให้ผู้บ้ ริหารและพื่นักงาน
ในบริษทั ฯ ตั้ระหนักถืึงควัามสิำาคัญ่ของการบริหารควัาม
เสิีย� งและมีควัามเข้าใจตั้รงกันในคำานิยาม เป้าหมาย และ
วััตั้ถืุประสิงค์ อันจะเป็นการสิร้างควัามรับผู้ิดชอบอย่าง
ทัวั� ถืึงและเป็นไปในทิศทางเดียวักันทัวั� ทัง� องค์กรได้อย่าง
มีประสิิทธุิภาพื่

การดำา เนิ น การดั ง กล่ า วัมี ค ณะผู้้้ บ ริ ห ารควัามเสิี� ย ง
ทำาหน้าทีใ� นการกำากับด้แลให้การดำาเนินงานเป็นไปตั้าม
หลักเกณฑ์์ของทางการและเป็นไปตั้ามหลักการกำากับ
ด้แลกิจการทีด� ี ควัามโปร่งใสิ เป็นธุรรมตั้่อทุกหน่วัยงาน
ทีเ� กีย� วัข้อง สิอดคล้องกับแนวัทางการบริหารควัามเสิีย� ง
ที�กำาหนดไวั้ บริษัทฯ กำาหนดให้มีการรวับรวัมและสิรุป
รายงานบริหารควัามเสิี�ยงของแตั้่ละฝ่่ายในทุกไตั้รมาสิ
และรายงานผู้ลตั้่อคณะอนุกรรมการบริหารควัามเสิี�ยง
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ตั้ามลำาดับ รวัมถืึงแจ้งผู้ลตั้่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่่�อทราบ

ปัจจัยความเสี่ยงตอการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1. ความเสี่ยงปัจจุบนั และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม 3 – 5 ป
1.1 ความเสี่ยงปัจจุบนั
(1) ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
เน่อ� งจากลักษณะการให้สิินเช่�อของบริษัทฯ เป็นการให้
สิินเช่�อที�ไม่มีหลักประกัน ในกรณีที�เป็นสิินเช่�อสิัญ่ญ่า
เช่าทางการเงินและสิัญ่ญ่าเช่าซ่อ� ควัามเสิีย� งด้านสิินเช่อ�
จะเกิดจากทั�งคุณภาพื่ของล้กหนี�การค้า และคุณภาพื่
ของล้กค้า รวัมถืึงคุณภาพื่ของสิินค้าและบริการที�ล้กค้า
สิ่งมอบให้กบั ล้กหนีก� ารค้า สิำาหรับสิินเช่อ� การรับโอนสิิทธุิ
เรียกร้อง ควัามเสิีย� งด้านสิินเช่อ� จะเกิดจากคุณภาพื่ของ
ล้กหนี�เป็นสิ่วันสิำาคัญ่ ในขณะที�สิินเช่�อเพื่่�อการจัดหา
หนังสิ่อคำ�าประกันซอง สิินเช่�อเพื่่�อสินับสินุนโครงการ
และบริ ก ารจั ด หาสิิ น ค้ า ควัามเสิี� ย งด้ า นสิิ น เช่� อ จะ
เกิดจากคุณภาพื่ของล้กค้าเป็นสิำาคัญ่ โดยลักษณะการ
ให้สิินเช่�อของบริษัทฯ จะไม่เน้นควัามสิำาคัญ่ของหลัก
ประกัน เน่อ� งจากทางบริษทั ฯ จะมีการทำาธุุรกรรมกับทาง
ล้กหนี�การค้าในสิ่วันที�เป็นภาคราชการ ภาครัฐวัิสิาหกิจ

ซึ�งมีการจัดทำาโอนสิิทธุิรับเงินเป็นสิ่วันใหญ่่ จึงถื่อเป็น
การช่วัยลดควัามเสิี�ยงลงในระดับเบ่�องตั้้นแล้วั
อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสิินเช่�อ
ด้วัยการตั้ั�งเกณฑ์์และกำาหนดขั�นตั้อนในการตั้รวัจสิอบ
ทั�งล้กค้าและล้กหนี�การค้าอย่างรัดกุมก่อนการอนุมัตั้ิ
สิินเช่อ� ในแตั้่ละประเภท ด้วัยมาตั้รการดังกล่าวั บริษทั ฯ
จึงเช่�อมั�นในคุณภาพื่ของล้กค้า ล้กหนี�การค้า รวัมทั�ง
คุณภาพื่ของสิินค้าและบริการที�จะสิ่งมอบให้กับล้กหนี�
การค้า
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(2) ความเสี่ยงดานความผู้ันผู้วน
ของอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบีย� เงินก้เ้ ป็นตั้้นทุนหลักของบริษทั ฯ ซึง� แปรผู้ันตั้าม
ภาวัะอัตั้ราดอกเบี�ยในตั้ลาด และมีผู้ลตั้่อการกำาหนด
อัตั้ราดอกเบี�ยที�คิดกับล้กค้า ซึ�งการเปลี�ยนแปลงของ
อัตั้ราดอกเบี�ยอาจสิ่งผู้ลกระทบตั้่อผู้ลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จึงมีนโยบายและแนวัทางการบริหารควัามเสิีย� ง
จากควัามผู้ันผู้วันของอัตั้ราดอกเบีย� เน่อ� งจากตั้้นทุนของ
บริ ษั ท ฯ สิ่ วั นใหญ่่ เ กิ ดจากการก้้ ย่มระยะสิั� น ดั งนั� น
ในสิ่วันที�เป็นสิินเช่�อระยะสิั�นไม่วั่าจะเป็นสิินเช่�อการ
รั บ โอนสิิ ท ธุิ เรี ย กร้ อ ง สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำ�าประกันซอง สิินเช่�อเพื่่�อสินับสินุนโครงการ และ
บริ ก ารจั ด หาสิิ น ค้ า บริ ษั ท ฯ จะสิามารถืปรั บ อั ตั้ รา
ดอกเบี�ยหร่อค่าธุรรมเนียมตั้ามตั้้นทุนทางการเงินที�มี
การเปลี�ยนแปลง สิำาหรับสิินเช่อ� สิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
และสิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ บริษัทฯ คิดอัตั้ราดอกเบี�ยกับ
ล้กค้าเป็นอัตั้ราดอกเบี�ยคงที� อย่างไรก็ตั้าม สิ่วันตั้่าง
ระหวั่างตั้้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ กับอัตั้ราดอกเบีย�
ทีค� ดิ กับล้กค้า จะมีการบวักเพื่ิม� เพื่่อ� ให้เพื่ียงพื่อกับควัาม
เสิี�ยงด้านควัามผู้ันผู้วันของอัตั้ราดอกเบี�ยที�อาจเกิดขึ�น
อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการในการหาแหล่ง
เงินทุนทีม� รี ะยะเวัลาสิอดคล้องกับสิินเช่อ� แตั้่ละประเภท
(Matching Source) เพื่่�อลดควัามเสิี�ยงในด้านควัาม
ผู้ันผู้วันของอัตั้ราดอกเบี�ยอีกแนวัทางหนึ�งด้วัย

(3) ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 บริษัทฯ มีสิถืาบันการเงินที�
ให้การสินับสินุนในด้านการเงินหลายแห่ง โดยมีวังเงิน
รวัมทั�งสิิ�น 1,275 ล้านบาท ทั�งนี� วังเงินสิ่วันใหญ่่เป็น
วังเงินระยะสิัน� เป็นจำานวัน 1,025 ล้านบาท ประกอบด้วัย
วังเงินเบิกเกินบัญ่ชี และตั้ั�วัสิัญ่ญ่าใช้เงิน (P/N) ซึ�งอาจ
มีควัามเสิี�ยงในการถื้กเรียกให้ชำาระค่นเงินก่อนกำาหนด
ระยะเวัลา หร่อกรณีสิถืาบันการเงินไม่ตั้่ออายุสิัญ่ญ่า
ตั้ั�วัสิัญ่ญ่าใช้เงิน
อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ ได้มีการบริหารสิภาพื่คล่อง
เพื่่� อ ป้ อ งกั น ควัามเสิี� ย งดั ง กล่ า วัโดยพื่ยายามจั ด สิรร
แหล่งใช้ไป (Use of Fund) ของเงินทุนให้สิอดคล้อง
กับแหล่งได้มาของเงินทุน (Source of Fund) รวัมถืึง
การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้เคร่�องม่อทางการเงิน
ใหม่ๆ ซึ�งเป็นผู้ลมาจากการที�บริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ เช่น การขายลดตั้ั�วัแลกเงิน (Bill
of Exchange) ให้แก่ผู้้ลงทุน และการออกหุ้นก้้เสินอ
ขายแก่นกั ลงทุน ซึง� จะช่วัยทำาให้บริษทั ฯ สิามารถืบริหาร
สิภาพื่คล่องได้ดีขึ�น รวัมทั�งเพื่ิ�มควัามสิามารถืในการหา
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แหล่งเงินทุนในการปล่อยสิินเช่อ� ในอนาคตั้ ณ วัันที� 31
ธุันวัาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีสิัดสิ่วันหนี�สิิน
ตั้่อสิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้นเท่ากับ 1.42 เท่า และ 2.13 เท่า
ตั้ามลำาดับ สิำาหรับ ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 บริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีสิัดสิ่วันหนี�สิินตั้่อสิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้น
เท่ากับ 1.46 เท่า

(4) ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน
บริษทั ฯ มีควัามเสิีย� งจากการแข่งขันกับผู้้ใ้ ห้บริการสิินเช่อ�
ที� เ ป็ น สิถืาบั น การเงิ น หร่ อผู้้้ ให้ สิิ น เช่� อที� มี ผู้้ ถื่ อหุ้ น ที�
เป็นสิถืาบันการเงิน อย่างไรก็ตั้าม ล้กค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯ เป็นคนละกลุ่มกับล้กค้าของผู้้้ให้บริการที�เป็น
สิถืาบันการเงินเน่�องจากล้กค้าของบริษัทฯ สิ่วันใหญ่่
จะเป็นผู้้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที�มีข้อ
จำากัดในเร่�องทุนจดทะเบียนและหลักทรัพื่ย์คำ�าประกัน
ทำาให้ผู้้ประกอบการดังกล่าวัไม่ได้รับการสินับสินุนจาก
สิถืาบั น การเงิ น และไม่ ไ ด้ รั บ สิิ น เช่� อ ที� ตั้้ อ งการอย่ า ง
ทันเวัลา ในขณะเดียวักัน ควัามล่าช้าในกระบวันการ
พื่ิจารณาของสิถืาบันการเงิน รวัมทั�งสิถืาบันการเงิน
สิ่ วั นใหญ่่ จ ะไม่ เ น้ น ล้ ก หนี� ที� เ ป็ น ภาคราชการ หร่ อ
รัฐวัิสิาหกิจ เน่อ� งจากระยะเวัลาของงานหร่อระยะเวัลา
การชำาระเงินกำาหนดได้ไม่ชัดเจนเหม่อนบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่่ ทำาให้ผู้้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวัหันมาใช้
บริการของผู้้้ให้สิินเช่�อที�ไม่ได้เป็นสิถืาบันการเงิน
ค้แ่ ข่งขันของบริษทั ฯ สิ่วันใหญ่่จงึ เป็นผู้้ใ้ ห้บริการสิินเช่อ�
ทีไ� ม่ใช่สิถืาบันการเงิน โดยแตั้่ละผู้้ป้ ระกอบการตั้่างเน้น
การให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ในแตั้่ ล ะประเภทที� แ ตั้กตั้่ า งกั น
ในขณะทีบ� ริษทั ฯ มีการให้บริการสิินเช่อ� ทีค� รบวังจรตั้ัง� แตั้่
การสินับสินุนสิินเช่อ� ล่วังหน้า (Pre Finance) เช่น สิินเช่อ�
เพื่่�อการจัดหาหนังสิ่อคำ�าประกันซอง (Bid Bond) เพื่่อ�
ให้ล้กค้าสิามารถืดำาเนินธุุรกิจได้ตั้ั�งแตั้่เริ�มประม้ลงาน
รวัมทั�งสิินเช่�อเพื่่อ� สินับสินุนโครงการ (Project Backup
Financing) และบริการจัดหาสิินค้า (Trade Finance)
เพื่่�อช่วัยให้ล้กค้าสิามารถืจัดหาสิินค้าหลังจากประม้ล
งานได้ ก่อนที�จะให้บริการสิินเช่�อที�เป็นผู้ลิตั้ภัณฑ์์หลัก
อ่�นๆ (Post-Finance) ไม่วั่าจะเป็นสิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่า
ทางการเงิน สิินเช่อ� สิัญ่ญ่าเช่าซ่อ� หร่อสิินเช่อ� การรับโอน
สิิทธุิเรียกร้องตั้่อไป และด้วัยกลยุทธุ์การตั้ลาดทีสิ� ำาคัญ่
ของบริษัทฯ ไม่วั่าจะเป็นการบริการที�ครบวังจร รวัดเร็วั
และมีประสิิทธุิภาพื่ ควัามสิัมพื่ันธุ์ทดี� กี บั ล้กค้า อัตั้ราค่า
บริการทีช� ดั เจน มีควัามย่ดหยุน่ ในการให้สินิ เช่อ� รวัมทัง�
ควัามเชี�ยวัชาญ่ในอุตั้สิาหกรรมไอที ซึ�งปัจจุบันหน่วัย
งานราชการและรัฐวัิสิาหกิจ รวัมทั�งเอกชนขนาดใหญ่่มี
การลงทุนในการพื่ัฒนางานด้านไอทีคอ่ นข้างมาก ทำาให้
บริษทั ฯ สิามารถืแข่งกับผู้้ป้ ระกอบการรายอ่น� ได้อย่างมี
ประสิิทธุิภาพื่

(5) ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากร

และในป 2561บริษัทจัดทำาโครงการสิะสิมหุ้นสิำาหรับ
พื่นักงานบริษัท EJIP โครงการ 2 โดยโครงการมีอายุ
3 ป ตั้ั�งแตั้่เมษายน 2561 - มีนาคม 2564

ณ วัันที� 14 มิถืุนายน 2556 บริษัท เอสิวัีโอเอ จำากัด
(มหาชน) (“เอสิวัีโอเอ”) ถื่อหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21
ของจำานวันหุ้นที�จำาหน่ายได้แล้วัทั�งหมดของบริษัทฯ
และภายหลังการเสินอขายหุ้นให้กับประชาชนในครั�งนี�
รวัมทั� ง เอสิวัี โ อเอจะเสินอขายหุ้ น ที� ตั้ นถื่ อ อย้่ ตั้่ อ
ประชาชน จำานวัน 6,000,000 หุ้น โดยขายหุน้ ดังกล่าวั
พื่ร้อมกับการเสินอขายหุน้ ให้กับประชาชนและในราคา
เดียวักันสิัดสิ่วันการถื่อหุ้นของเอสิวัีโอเอจะลดลงเหล่อ
ร้อยละ 47 และในป 2559 ได้มกี ารลดสิัดสิ่วันการถื่อหุน้
ของเอสิวัีโอเอลงเหล่อร้อยละ 39.9 โดยในป 2560
บริษัท เอสิวัีโอเอ จำากัด (มหาชน) ได้มีนโยบายในการ
ลดสิัดสิ่วันการถื่อหุ้นลงเหล่อร้อยละ 35.0 และ 30.0
ตั้ามลำาดับ ซึ�งผู้้้ถื่อหุ้นรายใหญ่่ดังกล่าวัยังคงสิามารถื
ควับคุมมตั้ิทปี� ระชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ ได้ในเร่อ� งทีก� ฎหมายกำาหนด
หร่อข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ตั้้องได้รับคะแนน
เสิียงไม่นอ้ ยกวั่า 3 ใน 4 ของจำานวันเสิียงของผู้้ถื้ อ่ หุน้ ทีม� า
ประชุมและมีสิิทธุิออกเสิียง เน่อ� งจากผู้้้ถื่อหุน้ รายใหญ่่
สิามารถืใช้เสิียงซึง� เกินกวั่าร้อยละ 25 สิำาหรับการใช้สิทิ ธุิ
ในการคัดค้านในมตั้ิตั้่างๆ ได้ สิ่งผู้ลให้ผู้้ถื่อหุ้นรายอ่�น
ไม่อาจถื่วังดุลการออกเสิียงของผู้้้ถื่อหุ้นรายใหญ่่ได้
อย่างไรก็ตั้าม ผู้้ถื้ อ่ หุน้ รายใหญ่่มคี วัามตั้้องการให้อสิิ ระ
แก่บริษัทฯ ในการดำาเนินธุุรกิจ เน่�องจากธุุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นธุุรกิจด้านการเงินอย่างชัดเจน ซึ�งแตั้กตั้่าง
จากธุุรกิจของเอสิวัีโอเอ ถืึงแม้วัา่ เอสิวัีโอเอจะยังคงเป็น
ผู้้้ถื่อหุน้ ใหญ่่ แตั้่ก็ตั้ระหนักดีวัา่ ธุุรกิจลักษณะนี�ตั้้องการ
ควัามเชี� ย วัชาญ่ในการบริ หารงาน โดยจะเห็ น ได้ วั่ า
ผู้้้บริหารของบริษัทฯ สิ่วันใหญ่่เป็นผู้้้มีประสิบการณ์
ในธุุรกิจด้านการเงิน ในขณะเดียวักัน บริษัทฯ ได้มี
การแตั้่งตั้ั�งกรรมการอิ สิระเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบจำานวัน 4 ท่าน จากจำานวันกรรมการทั�งหมด
8 ท่าน ซึง� มีประสิบการณ์ธุรุ กิจด้านการเงินหร่อมีควัามร้้
เฉพื่าะด้านที�เอ่�อประโยชน์ตั้่อการประกอบธุุรกิจของ
บริษทั ฯ ทัง� สิิน� เพื่่อ� ทำาหน้าทีใ� ห้คำาแนะนำาในการดำาเนิน
ธุุรกิจ รวัมทัง� ตั้รวัจสิอบ พื่ิจารณา และกลัน� กรองมิให้เกิด
รายการทีอ� าจก่อให้เกิดควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ใน
อนาคตั้ และเพื่่�อให้เกิดควัามโปร่งใสิในการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการเสินอขายหุ้นเพื่ิ�ม
ทุนแล้วัโครงสิร้างการบริหารทั�งในระดับกรรมการและ
ผู้้้บริหารจะยังคงเป็นเช่นเดิม
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ในการประกอบธุุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ พื่นั ก งานถื่ อ เป็ น
บุคลากรที�สิำาคัญ่ โดยเฉพื่าะเจ้าหน้าที�ฝ่่ายขายและ
การตั้ลาดเพื่ราะจะเป็นผู้้้ท�ีเข้าถืึงและตั้ิดตั้่อกับล้กค้า
ซึ� ง บุ ค ลากรเหล่ า นี� ถื่ อ เป็ น ทรั พื่ ยากรที� สิำา คั ญ่ ในการ
ดำาเนินธุุรกิจของบริษัทฯ ดังนั�น หากตั้้องเสิียบุคลากร
เหล่านีไ� ป อาจสิ่งผู้ลกระทบตั้่อธุุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไร
ก็ตั้าม บริษัทฯ มีมาตั้รการในการลดควัามเสิี�ยงจากการ
สิ้ญ่เสิียบุคลากรดังกล่าวั โดยบริษัทฯ ได้ให้ควัามสิำาคัญ่
กับการพื่ัฒนาและสิ่งเสิริมบุคลากรให้มีสิ่วันร่วัมในการ
ดำาเนินงานและเตั้ิบโตั้ไปพื่ร้อมๆ กับควัามสิำาเร็จของ
บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตั้อบแทนในอัตั้ราตั้ลาดเพื่่�อจ้งใจ
ให้บุคลากรดังกล่าวัทำางานกับบริษัทฯ อย่างตั้่อเน่�อง
และในป 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการสิะสิมหุ้น
สิำาหรับพื่นักงานบริษัทจดทะเบียน EMPLOYEE JOINT
INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยทำาสิัญ่ญ่ากับ
บริษัทหลักทรัพื่ย์ ฟิิลลิป (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ในการเป็ น ตั้ั วั แทนจั ด การโครงการ โครงการมี อ ายุ
3 ป ตั้ั�งแตั้่เด่อนเมษายน 2558 - มีนาคม 2561 โดย
มี วัั ตั้ ถืุ ป ระสิงค์ เ พื่่� อ ธุำา รงรั ก ษาผู้้้ บริหารและพื่นักงาน
ให้ทาำ งานอย้ก่ บั บริษทั ฯ ในระยะยาวั สิ่งเสิริมควัามคิด
และควัามร้้สิึกของพื่นักงานในการเป็นเจ้าของกิจการ
ร่วัมกัน เพื่ิ�มขีดควัามสิามารถืในการแข่งขันทางธุุรกิจ
ผู้่านการสิร้างแรงจ้งใจ และเสิริมสิร้างวัินัยในการออม
ให้กับพื่นักงาน

(6) ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการบริหารงาน
ของผูู้ถือหุนรายใหญ

(7) ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ มีควัามเสิี�ยงจากการบริหารจัดการข้อม้ลระบบ
สิารสินเทศของบริษัทฯ ซึ�งได้จัดจ้างบุคคลภายนอก
ดำาเนินการพื่ัฒนาซอฟิท์แวัร์สิำาหรับระบบการจัดการ
สิารสินเทศขึ� น และให้ บ ริ ก ารด้ แ ลระบบฐานข้ อ ม้ ล
ด้วัย อย่างไรก็ตั้าม ระบบสิารสินเทศที�มีอย้่ในปัจจุบัน
ของบริษัทฯ มีคุณภาพื่และเพื่ียงพื่อตั้่อการตั้ัดสิินใจ
ทั�งข้อม้ลทางการเงินและข้อม้ลอ่�นๆ และระบบการ
สิ่อ� สิารข้อม้ลไปยังผู้้ท้ เ�ี กีย� วัข้องอย่างเหมาะสิม ตั้ลอดจน
มี ก ารใช้ น โยบายการบั ญ่ ชี ที� รั บ รองทั� วั ไปเหมาะสิม
กับธุุรกิจ รวัมถืึงบริษัทฯ มีระบบการควับคุมการเข้าถืึง
ระบบสิารสินเทศและข้อม้ล การป้องกันการสิ้ญ่หาย
การเรียกค่นข้อม้ล และมีการควับคุมการล่วังละเมิด
ลิขสิิทธุิ� การทำาซำ�า ดัดแปลง แก้ไขข้อม้ลอิเล็กทรอนิกสิ์
หร่ อ เทคโนโลยี สิ ารสินเทศ การรั ก ษาข้ อ ม้ ล ที� เ ป็ น
ควัามลับทัง� ของบริษทั และล้กค้า เพื่่อ� ให้บริษทั ฯ สิามารถื
จัดการระบบสิารสินเทศและข้อม้ลภายในองค์กรได้
อย่างมีประสิิทธุิภาพื่
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ตั้่อการพื่ัฒนาระบบสิารสินเทศ
ให้ มี ค วัามทั น สิมั ย ตั้่ อ การเตั้ิ บ โตั้ในยุ ค เทคโนโลยี
สิารสินเทศในปัจจุบนั และเพื่่อ� ให้เป็นการเน้นยำ�าในด้าน
ประสิบการณ์ และควัามเชีย� วัชาญ่ในด้านเทคโนโลยีของ
กลุม่ บริษทั เอสิวัีโอเอ โดยในป 2562 – 2563 บริษทั ฯ ยัง
คงดำาเนินการพื่ัฒนาซอฟิท์แวัร์สิำาหรับระบบการจัดการ
สิารสินเทศให้สิามารถืบริการล้กค้าได้มีประสิิทธุิภาพื่
มากขึน� อย่างตั้่อเน่อ� ง เพื่่อ� การพื่ัฒนาสิารสินเทศสิำาหรับ
การตั้ัดสิินใจของฝ่่ายบริหาร และสิามารถืรองรับการ
เตั้ิ บ โตั้ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดหาเจ้ าหน้ า ที�
ผู้้้เชี�ยวัชาญ่ด้านสิารสินเทศเข้ามารับผู้ิดชอบด้แลด้าน
โครงสิร้างพื่่�นฐานของระบบสิารสินเทศและโครงสิร้าง
ฐานข้อม้ล เพื่่�อด้แลรับผู้ิดชอบสิารสินเทศของบริษัท
ให้มีประสิิทธุิภาพื่มากยิ�งขึ�น อีกทั�งเพื่่�อทำาหน้าที�จัดทำา
ข้อม้ลที�เช่�อถื่อได้สิำาหรับการวัิเคราะห์ข้อม้ลเพื่่�อการ
ตั้ัดสิินใจของฝ่่ายบริหาร

(8) ความเสี่ยงดานการเปิดเผู้ยขอมูล
เม่อ� วัันที� 16 พื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ทำาการ
แปรสิภาพื่เป็นบริษทั มหาชนจำากัด บริษทั ฯ จึงตั้้องปฏิิบตั้ั ิ
ตั้ามพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิบริษัทมหาชนจำากัด พื่.ศ. 2535
และพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
พื่.ศ. 2535 ในการเปิดเผู้ยข้อม้ลตั้ามที�กฎหมายกำาหนด
รวัมถืึงการเปิดเผู้ยข้อม้ลที�มีนัยสิำาคัญ่ตั้่อการตั้ัดสิินใจ
ของผู้้้ลงทุน ซึ�งบริษัทฯ อาจมีควัามเสิี�ยงในด้านการ
เปิ ด เผู้ยข้ อ ม้ ล อั น เป็ น ควัามผู้ิ ด ตั้ามพื่ระราชบั ญ่ ญ่ั ตั้ิ
หลักทรัพื่ย์ฯ หร่อกฎหมายอ่น� ทีเ� กีย� วัข้องได้ อย่างไรก็ตั้าม
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บริษทั ฯ ได้ยดึ หลักปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามแนวัปฏิิบตั้ั ใิ นการเปิดเผู้ย
และรั ก ษาข้ อ ม้ ล ที� มี ผู้ ลกระทบตั้่ อ ราคาหลั ก ทรั พื่ ย์
ของสิำา นั ก งานคณะกรรมการกำา กั บ หลั ก ทรั พื่ ย์ แ ละ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์อย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ มีนโยบาย
ในการเปิดเผู้ยข้อม้ลให้ถืก้ ตั้้อง ครบถื้วัน และโปร่งใสิให้
กับผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดทิศทางการให้
ข้อม้ลที�สิำาคัญ่ของบริษัทฯ อย่างถื้กตั้้องตั้ามควัามจริง
โดยจะตั้้องสิ่�อสิารข้อม้ลให้ผู้้ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
และทันตั้่อเหตัุ้การณ์ สิอดคล้องกับกฎหมาย รวัมถืึง
มีข้อห้ามสิำาหรับพื่นักงาน ผู้้้บริหาร หร่อผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง
เพื่่�อป้องกันการนำาข้อม้ลไปใช้เพื่่�อเป็นประโยชน์ในทาง
มิชอบ ซึ�งเป็นการเอาเปรียบผู้้้ลงทุน และไม่ถื้กตั้้อง
ตั้ามกฎหมาย

(9) ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ประกอบธุุรกิจการให้สิินเช่�อในผู้ลิตั้ภัณฑ์์ที�
หลากหลาย และมีตั้ลาดในแตั้่ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์แตั้กตั้่าง
กันออกไป ซึ�งล้กค้าของบริษัทฯ อาจมีข้อจำากัดในเร่�อง
ตั้่างๆ เช่น ข้อจำากัดในเร่�องของหลักทรัพื่ย์คำ�าประกัน
สิำาหรับการขอสิินเช่�อกับทางบริษัทฯ ข้อจำากัดเร่�องของ
เงินทุนหมุนเวัียน เป็นตั้้น จากลักษณะดังกล่าวั บริษัทฯ
อาจเผู้ชิญ่ควัามเสิีย� งจากการทุจริตั้ของพื่นักงานทัง� จาก
ที�เป็นบุคคลภายในของบริษัทฯ หร่ออาจเกิดจากบุคคล
ภายนอกของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ตั้ระหนักถืึงโอกาสิในการเกิดเหตัุ้การณ์ทจุ ริตั้จึง
ได้วัางระบบการควับคุมภายใน และนำาระบบสิารสินเทศ
เข้ามาช่วัยสินับสินุน รวัมถืึงบริษัทฯ ได้ให้ควัามสิำาคัญ่
กับการปล้กจิตั้สิำานึกในเร่อ� งของควัามซ่อ� สิัตั้ย์ (Integrity)
โดยมีโครงการ Employee Joint Investment Program
(EJIP) เพื่่�อให้พื่นักงานได้ออมและสิร้างผู้ลตั้อบแทน
การลงทุนในระยะยาวัและมีสิ่วันร่วัมเป็นเจ้าของบริษัท
(Sense of Ownership) มี ช่ อ งทางให้ แจ้ ง เบาะแสิ
ข้อร้องเรียน และข้อเสินอแนะ (Whistle Blower) ผู้่าน
เวั็บไซตั้์บริษทั ฯ มีการกำาหนดอำานาจอนุมตั้ั ตั้ิ ามสิายงาน
การควับคุ ม ก่ อ นปล่ อ ยสิิ น เช่� อ ด้ วั ยการพื่ิ สิ้ จ น์ ก ารมี
ตั้ัวัตั้นของหนี� การจัดทำาเอกสิารการโอนสิิทธุิการรับ
ชำาระเงิน โดยให้ล้กค้าโอนสิิทธุิการรับชำาระเงินมาที�
บริษทั ฯ เป็นตั้้น ทัง� นี� บริษทั ฯ ได้มแี นวัทางจัดการควัาม
เสิีย� งจากการทุจริตั้ฉ้อฉล โดยจัดทำานโยบายตั้่อตั้้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�น (Anti-Corruption Policy) เพื่่อ� กำาหนด
บทบาทหน้าที� ควัามรับผู้ิดชอบ ขั�นตั้อนและแนวัทาง
การปฏิิบัตั้ิในเร่�องตั้่างๆ ไวั้อย่างเป็นร้ปธุรรม

(10) ความเสี่ยงดานภาพลักษณ
และชื่อเสียงองคกร

บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ฝ่่ า ยพื่ั ฒ นาธุุ ร กิ จ เพื่่� อ ด้ แ ล
รับผู้ิดชอบในสิ่วันของการนำาข้อม้ลไปประยุกตั้์ใช้ในการ
ทำาประชาสิัมพื่ันธุ์ให้มีควัามถื้กตั้้องและเหมาะสิม และ
คอยตั้ิดตั้ามข่าวัสิารที�มีนัยสิำาคัญ่กับบริษัทฯ ทั�งทาง
ตั้รงและทางอ้อม ตั้ลอดจนมีการด้แลและตั้ิดตั้ามข้อม้ล
ข่าวัสิารทีป� รากฏิในเวั็บไซตั้์บริษทั ฯ และสิ่อ� สิังคมออนไลน์
(Social Network) อย่างสิมำา� เสิมอ เพื่่�อป้องกันการ
เข้ า ใจผู้ิ ด ที� สิ่ ง ผู้ลกระทบตั้่ อ ภาพื่ลั ก ษณ์ แ ละช่� อ เสิี ย ง
ของบริษัทฯ ให้เกิดขึ�นน้อยที�สิุดหร่อเป็นศ้นย์

(11) ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้ วั ยสิถืานการณ์ ก ารระบาดของโรคตั้ิ ด เช่� อ ไวัรั สิ
โคโรน่ า 2019 (COVID-19) ได้ แ พื่ร่ ก ระจายอย่ า ง
กวั้างขวัางและทวัีควัามรุนแรง ซึ�งอาจก่อให้เกิดควัาม
ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นในการดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ ได้ มี
การตั้ิดตั้ามสิถืานการณ์ ข่าวัสิาร และประกาศจาก
กระทรวังสิาธุารณสิุข เพื่่�อประเมินสิถืานการณ์ที�อาจ
มี ผู้ ลกระทบตั้่ อ การดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทั� ง นี�
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทำา แผู้นรองรั บ การดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ อย่ า ง
ตั้่อเน่�อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่่�อ
เป็นการลดผู้ลกระทบตั้่อการดำาเนินธุุรกิจตั้ลอดระยะ
เวัลาของการแพื่ร่ระบาดของโรคตั้ิดเช่�อไวัรัสิโคโรน่า
2019 (COVID-19) โดยการจัดสิรรทรัพื่ยากรในการบริหาร
การดำาเนินธุุรกิจได้อย่างตั้่อเน่�องและมีประสิิทธุิภาพื่
รวัมถืึงด้แลสิุขภาพื่อนามัย ควัามปลอดภัยของพื่นักงาน
โดยการด้ แ ลรั ก ษาควัามสิะอาดของสิถืานที� ทำา งาน
การเตั้รียมอุปกรณ์ป้องกันเช่�อโรคและทำาควัามสิะอาด
สิำา หรั บ พื่นั ก งาน การกำา หนดมาตั้รการสิำา หรั บ การ
เดินทางไปยังพื่่�นที�เสิี�ยงตั้่อการระบาด

(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ปัญ่หาโลกร้อนสิ่งผู้ลให้สิภาพื่ภ้มิอากาศที�แปรปรวัน
ฤด้กาลเปลี�ยนแปลงอย่างรวัดเร็วั การละลายของธุาร
นำ�าแข็ง ระดับนำา� ทะเลสิ้งขึ�น สิิ�งเหล่านี�สิ่งผู้ลกระทบตั้่อ
การดำารงชีวัตั้ิ ในปัจจุบนั รวัมถืึงสิ่งผู้ลตั้่อทางด้านตั้้นทุน
ของกิจการ รวัมถืึงการสิ่งมอบงาน การดำาเนินธุุรกิจ
ของบริษทั ฯ แม้ไม่ได้สิง่ ผู้ลกระทบโดยตั้รงตั้่อสิิง� แวัดล้อม
แตั้่การใช้ไฟิฟิ้า การใช้พื่ลังงานตั้่างๆ ในการดำาเนินธุุรกิจ
นั�นเป็นการสิ่งผู้ลกระทบโดยอ้อม บริษทั ฯ ได้ตั้ระหนัก
และได้มีการกำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ
เร่อนกระจกลง ผู้่านทางการดำาเนินงานตั้่างๆ
(2) สิทธิมนุษยชนในหวงโซอุปทาน
การเคารพื่ตั้่ อ สิิ ท ธุิ ขั� น พื่่� น ฐานของควัามเป็ น มนุ ษ ย์
ศักดิศ� รีสิวั่ นบุคคล ควัามเป็นสิ่วันตั้ัวั และสิิทธุิของแตั้่ละ
บุคคลทีตั้� นได้มกี ารตั้ิดตั้่อด้วัยในระหวั่างการปฏิิบตั้ั งิ าน
บริ ษั ท ฯ เคารพื่และปฏิิ บั ตั้ิ ตั้ ามหลั ก กฎหมายเร่� อ ง
สิิ ท ธุิ ม นุ ษ ยชน รวัมถืึ ง การป้ อ งกั น และหลี ก เลี� ย ง
การละเมิดสิิทธุิมนุษยชนของพื่นักงาน ค้่ค้า และชุมชน
(3) การกำากับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ประกอบธุุรกิจทางด้านการเงินซึง� จะตั้้องมีควัาม
น่าเช่�อถื่อและปฏิิบัตั้ิงานอย้่ภายใตั้้กรอบของกฎหมาย
บริษัทฯ ได้มีหน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน ที�มีหน้าที�
ในการตั้รวัจสิอบการปฏิิบัตั้ิงานของฝ่่ายตั้่างๆ ให้เป็น
ไปตั้ามระเบียบแบบแผู้นที�ได้วัางไวั้โดยมีการรายงาน
ผู้ลการตั้รวัจสิอบให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้ทราบ
และนำาเสินอตั้่อคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตั้รมาสิ
นอกจากนี� บริษทั ฯ ยังมีชอ่ งท่างในการรับเร่อ� งร้องเรียน
ตั้่างๆ และได้กำาหนดแนวัทางในการดำาเนินการหากมี
ผู้้ร้ อ้ งเรียนเข้ามา รวัมไปถืึงการมีมาตั้รการในการปกป้อง
ผู้้้ร้องเรียนด้วัย
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ช่อ� เสิียงและภาพื่ลักษณ์องค์กร เป็นสิิง� ทีท� กุ บริษทั ฯ ตั้่าง
ให้ควัามสิำาคัญ่ เพื่ราะเป็นผู้ลลัพื่ธุ์ที�สิะท้อนให้เห็นถืึง
มุมมองของผู้้้มีสิ่วันได้เสิียตั้่อบริษัทฯ ประกอบกับใน
ปัจจุบนั สิ่อ� สิังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นช่องทาง
การสิ่อ� สิารและแลกเปลีย� นข้อม้ลข่าวัสิารทีร� วัดเร็วัและมี
ผู้้ใ้ ช้งานเป็นจำานวันมาก ดังนัน� หากมีขา่ วัหร่อเหตัุ้การณ์
ด้านลบปรากฏิในสิ่�อ ซึ�งอาจเกิดจากข่าวัล่อที�ไม่เป็น
ควัามจริง การเผู้ยแพื่ร่ขอ้ ม้ลของบริษทั ฯ ทีค� ลาดเคล่อ� น
ไม่วั่าจะเป็นการประชาสิัมพื่ันธุ์ผู้่านช่องทางเวั็บไซตั้์
บริษทั ฯ หร่อสิ่อ� สิังคมออนไลน์ (Social Network) ตั้ลอดจน
การทำาโฆษณาในเอกสิารตั้่างๆ หร่อเกิดจากการดำาเนิน
ธุุรกิจที�ผู้ิดพื่ลาด หร่อร้เ้ ท่าไม่ถืงึ การณ์ยอ่ มสิ่งผู้ลกระทบ
ตั้่อภาพื่ลักษณ์และช่�อเสิียงของบริษัทฯ ซึ�งผู้ลสิะท้อน
ดังกล่าวัอาจเกิดได้ทง�ั ด้านบวักและด้านลบ

1.2 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล

1.3 ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)
ควัามเสิี� ย งที� จ ะเกิ ด ใหม่ เ ป็ น ควัามสิ้ ญ่ เสิี ย ที� อ าจเกิ ด
ขึ�นจากควัามเสิี�ยงที�ยังไม่เคยปรากฏิขึ�นหร่อไม่เคยมี
ประสิบการณ์ ณ เวัลาปัจจุบัน แตั้่เน่�องจากในอนาคตั้
มักจะมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นได้หลายกรณี อันอาจ
เป็นผู้ลจากการเปลี�ยนแปลงทางการเม่อง กฎหมาย
สิังคม เทคโนโลยี สิภาพื่แวัดล้อมทางกายภาพื่ หร่อการ
เปลี�ยนแปลงตั้ามธุรรมชาตั้ิ ซึ�งในบางเหตัุ้การณ์อาจจะ
ไม่สิามารถืประเมินผู้ลกระทบ หร่ออาจจะไม่สิามารถื
ระบุควัามเสิี�ยงได้แน่นอน เช่น ควัามเสิี�ยงจากนาโน
เทคโนโลยี ควัามเสิี�ยงจากการปรับแตั้่งทางพื่ันธุุกรรม
หร่ อ ควัามเสิี� ยงจากการเปลี� ยนแปลงของสิภาวัะภ้ มิ
อากาศ เป็นตั้้น
ควัามเสิี�ยงที�จะเกิดขึ�นใหม่ (Emerging Risk) ที�อาจ
สิ่งผู้ลกระทบตั้่อบริษัทฯ ได้แก่ การเปลี�ยนแปลงของ
เทคโนโลยี/Fintech การเปลี�ยนผู้่านจากยุคปัจจุบัน
ไปสิ้่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) การโจมตั้ีทาง
อินเทอร์เน็ตั้ (Cyber Attack) และการโจรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ตั้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ดให้มีการรวับรวัมข้อม้ล รายงานและเหตัุ้การณ์ที�
• จัอาจกลายเป็
นควัามเสิี�ยงที�จะเกิดขึ�นใหม่จากแหล่ง

•

ตั้่างๆ เช่น World Economic Forum, หน่วัยงานรัฐ
เป็นตั้้น เพื่่อ� ทำาควัามเข้าใจและหาวัิธุกี ารในการจำากัด
ผู้ลกระทบที�จะมีตั้่อองค์กรได้อย่างเหมาะสิม
บริษทั ฯ อย้ร่ ะหวั่างพื่ัฒนาระบบเทคโนโลยีสิารสินเทศ
ให้สิามารถืตั้อบสินองควัามตั้้องการของล้กค้าในยุค
ปัจจุบันที�ตั้้องการควัามรวัดเร็วั ถื้กตั้้อง และแม่นยำา

แผู้นการดำาเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Business Continuity Management) หรือ BCM
การวัางแผู้นควัามตั้่อเน่�องทางธุุรกิจ เป็นการจัดทำา
roadmap ในการบริ ห ารธุุ ร กิ จ ให้ ดำา เนิ น ไปอย่ า ง
ตั้่อเน่�องโดยไม่หยุดชะงัก ในภาวัะธุุรกิจตั้้องประสิบ
กั บ สิถืานการณ์ ไ ม่ ป กตั้ิ ไม่ วั่ า จะเป็ น ภั ย คุ ก คามจาก
ภายนอกหร่อภายใน อันจะเป็นปัญ่หาและอุปสิรรคตั้่อ
การดำาเนินธุุรกิจ
1. ปัจจัยดานการสูญเสียบุคคลสำาคัญของบริษัท
บริษัทฯ ได้ตั้ระหนักถืึงการเตั้รียมให้มีผู้้บริหารรุ่นใหม่
ขึ�นมาเม่�อผู้้้บริหารรุ่นเก่าหมดวัาระลง โดยมีการจัดทำา
แผู้นการสิ่บทอดตั้ำาแหน่งสิำาหรับผู้้บ้ ริหารระดับกรรมการ
ผู้้้จัดการ หร่อผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน และ
นอกจากนั�น ยังได้มีการฝ่ึกให้ผู้้บริหารระดับรองลงมา
รวัมถืึงระดับหัวัหน้างานได้เข้ามาเป็นสิ่วันหนึ�งในการ
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เรียนร้้แนวัทางในการพื่ิจารณาอนุมัตั้ิหร่อไม่อนุมัตั้ิใน
การให้สิินเช่�อกับล้กค้า โดยจะตั้้องมองควัามเสิี�ยงให้
รอบด้าน
2. ปัจจัยดานการสูญเสียขอมูลที่สำาคัญ
ทางบริษทั ฯ มีระบบสิำารองข้อม้ลทัง� ภายในและภายนอก
องค์กร รวัมทั�งการก้้ค่นระบบ (Disaster Recovery:
DR Site) เพื่่อ� รองรับแผู้นการดำาเนินธุุรกิจอย่างตั้่อเน่อ� ง
(Business Continuity Management: BCM) รองรับ
การจั ด เก็ บ และสิำา รองระบบปฏิิ บัตั้ิ ก าร (Operation
System) ซอฟิตั้์แวัร์และโปรแกรมการทำางาน (Software
& Application) และข้อม้ล (Data) ให้สิามารถืใช้งาน
ได้ดีและมีควัามพื่ร้อมในการก้้ข้อม้ลค่นกลับมาใช้งาน
ได้ดังเดิมตั้ลอดเวัลา พื่ร้อมทั�งรองรับการสิ่งถื่ายข้อม้ล
ไปจัดเก็บสิำารองใน Disaster Recovery Site อีกทางหนึง�
การดำาเนินการเม่อ� เกิดภาวัะวัิกฤตั้ิขน�ึ กรรมการผู้้จ้ ดั การ
เป็นผู้้้มีอำานาจตั้ัดสิินใจสิั�งการ แก้ไขเหตัุ้การณ์ฉุกเฉิน
ตั้่ า งๆ ร่ วั มกั บ ผู้้้ บ ริ ห ารระดั บ สิ้ ง และจะสิ่� อ สิารให้
พื่นั ก งานทุ ก ระดั บ และล้ ก ค้ า ได้ ท ราบผู้่ า นช่ อ งทาง
Line, Email หร่อเวั็บไซตั้์ของบริษัทฯ หร่อช่องทางอ่�นๆ
ที�เหมาะสิม
การสรางวัฒนธรรมองคกรในการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Culture)
บริษทั ฯ ตั้ระหนักดีวัา่ วััฒนธุรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบ
สิำาคัญ่ตั้่อควัามสิำาเร็จของการบริหารควัามเสิี�ยง ดังนั�น
บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ผู้้บริหารเป็นผู้้้สิ่�อสิารถืึงควัาม
สิำา คั ญ่ ของการบริ ห ารควัามเสิี� ย ง และเป็ น ตั้้ น แบบ
ในการบริหารควัามเสิี�ยง รวัมถืึงสิร้างวัิธุีการนำาการ
บริหารควัามเสิี�ยงไปใช้ให้เห็นผู้ลในทางปฏิิบัตั้ิ โดยได้
ให้ มี ก ารถื่ า ยทอดแนวัคิ ด การบริ ห ารควัามเสิี�ย งจาก
ระดั บ ผู้้้ บ ริ ห ารสิ้่ ร ะดั บ พื่นั ก งาน และกำา หนดให้ ก าร
บริหารควัามเสิี�ยงเป็นหลักสิ้ตั้รสิำาหรับผู้้้บริหารระดับ
ผู้้้ จั ด การขึ� น ไป จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี� ย นแบ่ ง ปั น
ประสิบการณ์การบริหารควัามเสิีย� งผู้่านทีป� ระชุมกลยุทธุ์
และพื่นักงานทุกคนเป็น Risk Agent ที�มีหน้าที�จะตั้้อง
รายงานควัามเสิี�ยงให้หัวัหน้างานได้ทราบ โดยหาก
พื่นักงานพื่บวั่ามีควัามเสิี�ยงเกิดขึ�นจากกระบวันการ
ขั� น ตั้อนการปฏิิ บั ตั้ิ ง านให้ ร ายงานให้ หั วั หน้ า งาน
ผู้้้บังคับบัญ่ชาทราบถืึงควัามเสิี�ยงที�พื่บในการทำางาน
ประจำาวัันเพื่่�อที�จะได้หาแนวัทางในการป้องกันแก้ไข
ควัามเสิี�ยงที�พื่บนั�น

2. ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูู้ถอื หลักทรัพย
2.1 ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

2.2 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจายปันผู้ล
ควัามสิามารถืในการจ่ายปันผู้ลของบริษัทฯ ในอนาคตั้นั�น ขึ�นอย้่กับหลายปัจจัย เช่น กระแสิเงินสิดรับจากการ
ดำาเนินงาน ควัามจำาเป็นในการสิำารองเงินทุนเพื่่อ� ขยายธุุรกิจ เป็นตั้้น โดยหากมีปัจจัยที�กระทบตั้่อควัามสิามารถืใน
การจ่ายเงินปันผู้ลมีการเปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสิาระสิำาคัญ่ บริษัทฯ อาจมีควัามเสิี�ยงที�จะจ่ายเงินปันผู้ลได้ในอัตั้รา
ที�ตั้ำ�ากวั่าที�กำาหนดไวั้ หร่อไม่สิามารถืจ่ายเงินปันผู้ลได้ อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ ได้มีการขยายการปล่อยสิินเช่อ� และ
บริหารเงินสิดอย่างตั้่อเน่อ� ง ทำาให้มผู้ี ลประกอบการและสิภาพื่คล่องทีเ� พื่ียงพื่อตั้่อการจ่ายปันผู้ลให้กบั ผู้้ถื้ อ่ หลักทรัพื่ย์

3. ความเสี่ยงตอการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพื่ย์ตั้่างประเทศ
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เน่อ� งจากอุปสิงค์และอุปทานของตั้ลาดมีการเปลีย� นแปลงอย้ตั้่ ลอดเวัลาซึง� มักจะเกิดจากหลายๆ ปัจจัยทีท� ำาให้ราคา
ของหลักทรัพื่ย์มไิ ด้ขนึ� อย้ก่ บั ผู้ลการดำาเนินงานของบริษทั ฯ เท่านัน� จึงเป็นควัามเสิีย� งตั้่อผู้้ถื้ อ่ หลักทรัพื่ย์ในการลงทุน
กับบริษทั ฯ ผู้้ถื้ อ่ หลักทรัพื่ย์จงึ มักจะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพื่ย์หลายๆ อุตั้สิาหกรรมเพื่่อ� กระจายควัามเสิีย� ง
และลดการสิ้ญ่เสิียเงินทั�งจำานวันหร่อบางสิ่วัน

03

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
บริษัทได้กำาหนดทิศทางด้านควัามยั�งย่นใน 3 มิตั้ิหลักโดยอย้่ภายใตั้้กรอบการดำาเนินงานตั้ามหลักบรรษัทภิบาล
ที�ดี ดังตั้่อไปนี�

บรรษัทภิบาล
เศรษฐกิจ

สังคม

สงเสริมเศรษฐกิจไทย
ดวยการสนับสนุน
การเขาถึงแหลงเงินทุน
ของ SMEs ไทย

การพัฒนา
สังคม
ใหเขมแข็ง

สิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร

1. มิติเศรษฐกิจ
สงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยการสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs
บริ ษัทฯ ดำาเนินธุุรกิจบนพื่่�นฐานในการสิ่งเสิริ ม การ
เข้าถืึงแหล่งเงินทุนให้ธุุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) โดยเป็นแหล่งเงินทุนทางเล่อกที�ไม่ใช่สิถืาบัน
การเงิน สิำาหรับผู้้ป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ที� มี ศั ก ยภาพื่ในการเตั้ิ บ โตั้ทางธุุ ร กิ จ แตั้่ ไ ม่ สิ ามารถื
เข้าถืึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ�งบางรายอาจจำาเป็น
ตั้้องพื่ึ�งพื่าเงินก้้นอกระบบซึ�งอาจเป็นอุปสิรรคในการ
ขยายกิจการตั้ามเป้าหมายที�คาดหวัังไวั้
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านผู้ลิตภัณฑทางการเงิน บริษัทฯ
• นวัมีนตวัักรรมทางด
ตั้กรรมทางการเงินหลากหลายที�ออกแบบมา

•

เพื่่อ� ให้ SMEs โดยเฉพื่าะ เพื่่อ� ให้ลก้ ค้า SMEs สิามารถื
เข้าถืึงแหล่งเงินทุนที�เหมาะสิมและสิอดคล้องกับ
ศักยภาพื่ที�แท้จริง เพื่่�อให้ผู้้ประกอบการเตั้ิบโตั้ตั้าม
ศักยภาพื่และขับเคล่�อนเศรษฐกิจได้อย่างสิมบ้รณ์
True Financial Partner บริษทั ฯ สินับสินุนและเป็น
ทีป� รึกษาทางการเงินให้กบั SMEs ให้มคี วัามร้ใ้ นการ
เข้าถืึงแหล่งเงินทุน บนปรัชญ่าการเตั้ิบโตั้ไปพื่ร้อมๆ กัน
ระหวั่างล้กค้ากับบริษัท เสิม่อนหุ้นสิ่วันทางการเงิน
ตั้ามปรัชญ่าที�วั่า “True Financial Partner”

พัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการพื่ัฒนาสิังคมให้เข้มแข็ง ตั้ามแนวัทางปฏิิบัตั้ิของกระบวันการกำากับด้แลกิจการ
ที�ดี โปร่งใสิ และตั้รวัจสิอบได้ บริษัทฯ จึงได้กำาหนดแนวัทางสิำาหรับผู้้้บริหารและพื่นักงานในการยึดถื่อปฏิิบัตั้ิ
ในเร่�องการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น, การเคารพื่สิิทธุิมนุษยชน, การดำาเนินงานด้านบัญ่ชี, การปฏิิบัตั้ิตั้่อแรงงาน
อย่างเป็นธุรรม, สิุขภาวัะและควัามปลอดภัยในสิภาพื่แวัดล้อมการทำางาน, การประกอบกิจการด้วัยควัามเป็นธุรรม
และรับผู้ิดชอบตั้่อค้่ค้า, การละเมิด และการบริหารห่วังโซ่อุปทาน

3. มิติสิ่งแวดลอม
ปัญ่หาสิิง� แวัดล้อมในปัจจุบนั ทีม� แี นวัโน้มทีจ� ะรุนแรงขึน� เพื่่อ� เป็นสิ่วันหนึง� ในการบรรเทาหร่อผู้ลกระทบทีเ� กิดขึน� จาก
การกระทำาของมนุษย์ทงั� ทางตั้รงหร่อทางอ้อม บริษทั ฯ และพื่นักงานได้สิร้างจิตั้สิำานึกรักษ์โลก รักษ์สิงิ� แวัดล้อม โดย
มีควัามเช่�อวั่าจุดเล็กๆ เม่อ� รวัมกันหลายๆ จุด จะเป็นกลุม่ และพื่ลังที�จะสิามารถืลดหร่อบรรเทาภาวัะมลพื่ิษได้
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2. มิติสังคม

แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริ ษั ท ฯ มี ค วัามมุ่ ง มั� น ในการดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ ภายใตั้้
การกำากับด้แลกิจการที�ดี โดยคำานึงถืึงผู้ลกระทบมิตั้ิ
ด้านเศรษฐกิจ สิังคม และสิิ�งแวัดล้อม โดยบริษัทได้
กำาหนดแนวัทางในการพื่ัฒนาควัามยั�งย่นและการมี
สิ่วันร่วัมของผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย ดังนี�
1. การตั้ิดตั้ามสิถืานการณ์ เหตัุ้การณ์ การเปลีย� นแปลง
ของอุตั้สิาหกรรมที�เกี�ยวัข้อง โดยมีการพื่ิจารณา
ปัจจัยทีม� ผู้ี ลกระทบตั้่อธุุรกิจ สิังคม และสิิง� แวัดล้อม
ของบริษัท เช่น การเปลี�ยนแปลงสิภาพื่ภ้มิอากาศ
การเปลีย� นแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน มาตั้รฐาน
ด้ า นควัามยั� ง ย่ น สิากล เช่ น Global Reporting
Initiative (GRI), Sustainable Development Goals
(SDGs)
2. การให้ควัามสิำาคัญ่ตั้่อควัามคาดหวัังของผู้้้มีสิ่วันได้
เสิียทุกกลุม่ โดยผู้่านการมีสิวั่ นร่วัมในด้านตั้่างๆ เช่น
การสิำารวัจควัามพื่ึงพื่อใจของล้กค้า ค้่ค้า พื่นักงาน
รวัมถืึงข้อแนะนำาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่่�อที�
จะได้ นำา มาปรั บ ปรุ ง เพื่่� อ ที� จ ะได้ ตั้ อบสินองควัาม
คาดหวัังจากผู้้้มสิี ่วันได้เสิียได้อย่างเหมาะสิม
การเผู้ยแพื่ร่ น โยบายให้ พื่ นั ก งานและผู้้้มี สิ่ วั นได้ เ สิี ย
ทุกกลุ่มได้รับทราบในช่องทางตั้่างๆ ดังนี�

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

• สิิทธุิของผู้้้ถื่อหุ้น
• การปฏิิบัตั้ิตั้่อผู้้้ถื่อหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
• บทบาทของผู้้้มสิี ่วันได้เสิีย
• การเปิดเผู้ยข้อม้ลและควัามโปร่งใสิ
• ควัามรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการ

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

• ควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์
• การรักษาทรัพื่ย์สิินและใช้ทรัพื่ย์สิินของบริษัท
• การให้หร่อรับของขวััญ่
• การซ่�อขายหลักทรัพื่ย์และการใช้ข้อม้ลภายใน
การควับคุมและตั้รวัจสิอบภายในและการรายงาน
• ทางการเงิ
น
• ห้ามการกระทำาทุจริตั้
• การรักษาควัามลับและข้อม้ล
• สิิทธุิมนุษยชนและกิจกรรมทางการเม่อง
• การตั้่อตั้้านคอร์รัปชั�นและสิินบน

56 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

บริษัทฯ ได้มีการทบทวันและปรับปรุงจรรยาบรรณใน
การดำาเนินธุุรกิจเพื่่อ� ป้องกันควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์
การใช้ข้อม้ลภายในและการรักษาข้อม้ลที�เป็นควัามลับ
การใช้เทคโนโลยีสิารสินเทศ การสิ่�อสิาร
บริษทั ฯ ได้กำาหนดการดำาเนินการเม่อ� ได้รบั ข้อร้องเรียน
ดังนี�
1. รับเร่�องร้องเรียน
2. การตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง และสิรุปรายละเอียดของ
เหตัุ้ดังกล่าวั
3. รายงานตั้่อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเพื่่�อพื่ิจารณา
ให้ข้อเสินอแนะ และดำาเนินการแก้ไขเยียวัยา หร่อ
ดำาเนินการทางกฎหมายสิำาหรับการกระทำาควัามผู้ิด
4. แจ้งผู้ลการดำาเนินการตั้่อคณะกรรมการบริษทั พื่ร้อม
ทั�งแจ้งผู้ลให้กับผู้้้ร้องเรียนทราบ
มาตรการคุม ครองผูู้ร อ งเรียนหรือผูู้ท ใี่ หความรวมมือ
1. ผู้้ร้ อ้ งเรียนหร่อผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียหร่อผู้้ท้ ใี� ห้ควัามร่วัมม่อ
โดยสิุจริตั้ในทุกขั�นตั้อนของกระบวันการตั้รวัจสิอบ
และการสิอบสิวันจะได้รบั การปกป้องหร่อไม่ตั้อบโตั้้
ผู้้้ร้องเรียน (Non-Retaliation)
2. บริ ษั ท จะไม่ เ ปิ ด เผู้ยข้ อ ม้ ล ของผู้้้ ร้ อ งเรี ย นหร่ อ
ผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง โดยจะปกปิดไวั้เป็นควัามลับ
3. ผู้้้ ร้ อ งเรี ย นหร่ อ ผู้้้ ที� ไ ด้ รั บ ผู้ลกระทบจะได้ รั บ การ
เยียวัยาและบรรเทาตั้ามขั�นตั้อนที�เหมาะสิมของ
บริษัท
เพื่่� อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การกระทำา ผู้ิ ด เร่� อ ง
จรรยาบรรณซำ�าอีก บริษทั ได้กำาหนดบทลงโทษไวั้สิาำ หรับ
ผู้้ท้ ฝ่�ี า่ ฝ่ืนหร่อกระทำาควัามผู้ิดไวั้อย่างชัดเจน และบริษทั
จะดำาเนินการเพื่่�อให้พื่นักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ
และนำาไปปฏิิบัตั้ิตั้ามได้
ผู้ลการดำาเนินงานในป 2563 ไม่มีการแจ้งเบาะแสิหร่อ
ข้อร้องเรียนที�เกี�ยวัข้องกับการกระทำาผู้ิดกฎหมายหร่อ
จรรยาบรรณ การถื้กละเมิดสิิทธุิ รายงานทางการเงินที�
ไม่ถืก้ ตั้้อง การทุจริตั้และการคอร์รปั ชัน� หร่อระบบควับคุม
ภายในที�บกพื่ร่องมายังช่องทางดังกล่าวั

การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
LIT กับ เป้าหมายการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่นของสิหประชาชาตั้ิ
องค์การสิหประชาชาตั้ิได้กำาหนดเป้าหมายการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น ซึ�งประกอบไปด้วัย 17 เป้าหมาย ดังนี�

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ตั้ระหนักถืึงการมีสิ่วันร่วัมในการดำาเนินการเพื่่อ� ให้บรรลุเป้าหมายการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น โดยบริษัทดำาเนิน
ธุุรกิจได้มีการสินับสินุนตั้่อเป้าหมายควัามยั�งย่นขององค์การสิหประชาชาตั้ิในประเด็นดังตั้่อไปนี�
กรอบความยั่งยืน

บรรษัทภิบาล

ประเด็นสำาคัญ

SDGs Goal

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุุรกิจ
การบริหารควัามเสิี�ยง
การบริหารแบรนด์

เศรษฐกิจ

การพื่ัฒนาเทคโนโลยีและนวััตั้กรรม
ผู้ลประกอบการของบริษัท
การเป็นแหล่งเงินทุนที� SMEs เข้าถืึง

สังคม

ควัามปลอดภัยของข้อม้ล
การพื่ัฒนาและด้แลพื่นักงาน

สิ่งแวดลอม

การเปลี�ยนแปลงของสิภาพื่ภ้มิอากาศ
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การจัดการผู้ลกระทบตอผูู้มีสวนไดเสีย
1. หวงโซคณ
ุ คา
ในการประกอบธุุรกิจของบริษัทมีกิจกรรมหลักและผู้้้มีสิ่วันได้เสิียที�เกี�ยวัข้องในกระบวันการ ดังนี�

ผูู้ถือหุน

หนวยงานกำกับ
คณะกรรมการ

ชุมชน สังคม

พนักงาน

เจาหนี้

คูแ ขงทางการคา

ลูกคา
คูคา

ลูกหนี้การคา

หวงโซคุณคา
จัดหาแหลงเงินทุน
และระดมทุน

การจัดหาเงินทุน

ผูู้มีสวนไดเสีย
เจาหนี้
ผูู้ถือหุน
ลูกหนี้
พนักงาน

ปฏิิบัติการสินเชื่อและ
ธุรกรรมทางการเงิน
การหาลูกคา
การพิจารณาสินเชื่อ
การรับซื้อหนี้การคา
นิติกรรมสัญญา
การโอนสิทธิเรียกรอง
การจำนอง
ประกันภัย

การโอนเงิน/pay in
สงมอบ Bank
Guarantee
คืนเงิน reserve

ผูู้มีสวนไดเสีย
คณะกรรมการ / พนักงาน
ลูกคา / คูคา
ลูกหนี้การคา / หนวยงานกำกับ
ชุมชน / สังคม
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การสื่อสารการตลาด
และการขาย

บริการหลัง
การใหสินเชื่อ

การกำหนดคาธรรมเนียม
การบริหาร Brand
การเยีย่ มลูกคาประจำป
Company Website
Facebook

การสงคืนเอกสาร
การใหคำปรึกษาดาน
สินเชื่อและบริการ
ของบริษัท

ผูู้มีสวนไดเสีย
พนักงาน
ลูกคา
คูคา
คูแขง

ผูู้มีสวนไดเสีย
พนักงาน
ลูกคา
ลูกหนี้
คูคา

2. การวิเคราะหผูู้มีสวนไดเสียในหวงโซคุณคา
ผูู้มีสวน
ไดเสีย

การมีสวนรวม/
ชองทางติดตอ

ความถี่ของการ
ดำาเนินการ

1. คณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการ

เด่อนละ 1 ครั�ง

การให้ข้อม้ลที�เพื่ียงพื่อ ครบถื้วัน
ทันเวัลา
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
2. พนั
กงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

ผูู้ถือหุน

คณะกรรมการ
ผูู้ถือหุน

คณะกรรมการ
ผูู้ถือหุน

ลูกคา

มีผู้ลการดำาเนินงานที�ดีและเตั้ิบโตั้
อย่างตั้่อเน่�อง

ลูกคา

ลูกคา

เตั้ิบโตั้ในสิายงาน

ครั�งแรก

การจัดปฐมนิเทศพื่นักงานใหม่

ะครั
สิอบถืามถืึงควัามตั้้
เจาหนี้ องการของ
เจปาลหนี
้ �ง
พื่นักงานและหัวัหน้างานเพื่่อ� สิ่งไป
เข้ารับการฝ่ึกอบรมในเร่อ� งทีเ� กีย� วักับ
เจาหนี้
หน้าที�ที�ปฏิิบเจัตั้าิ หนี้
ปละครั�ง

คูแขง

คูแขง

จัดกิจกรรม Outing/Team Building ปละครั�งหร่อ
เพื่่�อเสิริมสิร้างควัามผู้้กพื่ันของ
ตั้ามควัามเหมาะสิม
ลูกคา
ลูกคา
คูแขง
พื่นักงาน คูแขง
แจ้งข่าวัสิารข้อม้ลผู้่านไลน์

คูคา
พนักงาน
คูคา

คูคา

3. ผูู้ถพนัือคูกหุคงาน
าน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ลูกหนี้การคา

ือหุนสังคม
ชุผูู้มถชน

ผูู้ถือหุน

พนักงาน

พนักงาน

เจาหนี้

คูคา

คูคา

ผูู้ถือหุน

ผูู้ถือหุน

4. คูคา

ชุมชน สังคม

คูคา

เจาหนี้
ลูกหนี
ป้กลารค
ะครัา �ง

หนวยงานกำกั
ดูแล 56-1
รายงานประจำ
าป, บแบบ

พื่บผู้้้ลงทุน Opportunity
Day
คูแขง

เจาหนี้

หนวยงานกำกั
บดูแ�งล
ปละครั
คูปแลขงะ 2 ครั�ง
หนวยงานกำกับดูแล

เจาหนี้

คูแขง

ปละ 1 ครั�ง
ตั้ลอดทั�งป

ลูกหนี้การคา

คูแขง

รับเร่อ� งร้องเรียน/ข้อเสินอแนะตั้่างๆ ตั้ลอดทั�งป
ผู้่านทาง Website
ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคา

ปละ 1 ครั�ง หร่อ
ตั้ามควัามเหมาะสิม
หนวยงานกำกับดูแล

การให้ขอ้ ม้ลอย่างเพื่ียงพื่อ
การมีสิวั่ นร่วัมในการกำากับ
ด้แลกิจการ
การกำาหนดนโยบายและวัิธุปี ฏิิบตั้ั ิ
ตั้ามกฎหมายแรงงาน
การกำาหนดนโยบาย
ด้านสิิทธุิมนุษยชน
การสิ่งเสิริมควัามก้าวัหน้า
ในเสิ้นทางอาชีพื่
การจัดฝ่ึกอบรมหลักสิ้ตั้รที�
สิอดคล้องกับพื่นักงานในสิายงาน
และระดับตั้่างๆ

โอกาสิในการเรียนร้้เพื่่�อที�
จะได้เตั้ิบโตั้ก้าวัหน้าตั้่อไป

การประเมินผู้ลประจำาป
การปรับปรุงสิภาพื่แวัดล้อม
ในการทำางานให้ถื้กตั้้องตั้ามหลัก
อาชีวัอนามัยและควัามปลอดภัย
ในการทำางาน
ผู้ลประกอบการเตั้ิบโตั้ตั้่อเน่อ� ง
และมีกำาไรเพื่ิ�มขึ�นทุกป

สิร้างผู้ลประกอบการที�ดี
ภายใตั้้การบริหารควัามเสิี�ยง
ที�รัดกุมและรอบคอบ

ได้รับเงินปันผู้ล

เปิดเผู้ยข้อม้ลแก่ผู้ถื้ อ่ หุน้ และ
ได้รับผู้ลตั้อบแทนการลงทุนที�สิ้งและ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย
บริษัทเตั้ิบโตั้อย่างมั�นคงและยั�งย่น
ผู้่านทางกิจกรรมหร่อช่องทาง
การบริหารงาน/การดำาเนินงาน
การสิ่อ� สิารอ่น� ๆ ด้วัยควัามโปร่งใสิ
เป็นไปอย่างโปร่งใสิและตั้รวัจสิอบได้ และตั้รวัจสิอบได้
เชิญ่ชวันผู้้้ถื่อหุ้นเข้าร่วัม
การประชุมสิามัญ่ประจำาปและ
ร่วัมแสิดงควัามคิดเห็นในทีป� ระชุม
การดำาเนินธุุรกิจที�โปร่งใสิ
มีจริยธุรรม และจรรยาบรรณที�ดี

มีกระบวันการที�ตั้รวัจสิอบได้

สิ่งเสิริมและสินับสินุนกิจกรรม
เพื่่�อสิังคมและชุมชนตั้่างๆ
เป็นการตั้อบแทนค่นสิ้่สิังคม

สินับสินุนงบประมาณ
ในการทำากิจกรรมเพื่่�อชุมชน
และสิังคมอย่างตั้่อเน่�อง

ให้ควัามร้้เกี�ยวักับผู้ลิตั้ภัณฑ์์
ทางการเงิน

ให้ข้อม้ลโดยการเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ล
ควัามร้้ผู้่านทางสิ่อ� ออนไลน์

หนวยงานกำกับดูแล

ร่วัมกิจกรรมผู้่านโครงการจิตั้อาสิา ปละ 2 ครั�ง หร่อ
ตั้ามควัามเหมาะสิม
หนวยงานกำกับดูแล

ได้รับการปฏิิบัตั้ิอย่างเป็นธุรรม

ลูกหนี้การคา

จัด/ร่วัมกิจกรรมสิัมมนา/เสิวันา
ชุมชน สังคม

หร่อ
ตั้ามควัามเหมาะสิม

ตั้ิดตั้่อผู้่าน Website

หนวยงานกำกับดูแล
คูคา
5. ชุมชน
สังคม

ตั้ลอดทั�งป

ลูกคา

หนวยงานกำกับดูแล

MAI Forum

ได้รับโบนัสิประจำาป

ลูกหนี้การคา

จัดประชุมลูผู้้ก้ถืหนี่อ้กหุารค
้น า

ลูกคา

ได้รับเงินเด่อน สิวััสิดิการที�เป็นธุรรม

ตั้ลอดทั�งป

เปิดเผู้ยข้อม้ลผู้่าน SET, Website

ชุมชน สังคม

ดำาเนินงานด้วัยควัามโปร่งใสิ
ยึดหลักธุรรมาภิบาล

ลูกคา

ประเมินควัามผู้้กพื่ันตั้่อองค์กร
ผูู้ถือหุน

การปฏิิบัตั้ิตั้่อผู้้้มีสิ่วันได้เสิียทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธุรรม

มีการตั้รวัจสิอบและแก้ไขปัญ่หา
ที�เกิดขึ�นอย่างทันท่วังที
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คณะกรรมการ

ตั้ลอดทั�งป

การตอบสนองตอ
ผูู้มีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง
ของผูู้มีสวนไดเสีย

ผูู้มีสวน
ไดเสีย
6. ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา

การมีสวนรวม/
ชองทางติดตอ

ความถี่ของการ
ดำาเนินการ

ตั้ิดตั้่อโดยตั้รงผู้่านพื่นักงานขาย
หร่อพื่นักงานปฏิิบัตั้ิการที�ด้แล

ตั้ลอดทั�งป

ได้รับข้อม้ลข่าวัสิารที�ถื้กตั้้องชัดเจน
รักษาควัามลับ/ข้อม้ลล้กค้า

ฝ่่ายขาย/ผู้้้บริหารเยี�ยมเยีอน
ในวัันปใหม่หร่อโอกาสิสิำาคัญ่

ปละ 1 ครั�ง หร่อ
ตั้ามควัามเหมาะสิม

ได้รับบริการที�รวัดเร็วั

การสิำารวัจควัามพื่ึงพื่อใจของล้กค้า ปละ 1 ครั�ง หร่อ
ตั้ามควัามเหมาะสิม
เจาหนี้

เจาหนี้

คูแขง

คูแขง

ลูกคา

ลูกคา

7. เจาหนี้

ลูกหนี้การคา
ลูกคา

ลูกหนี้การคา
ลูกคา

เจาหนี้

เจาหนี้

หนวยงานกำกั
บดู้ แล
เจาหนี
ลูกคา

ณะกรรมการ

คณะกรรมการ

พนักงาน

คูแขง

ลูกคา

เจาหนี้

คูแขง

พนักงาน

ผูู้ถือหุน
ผูู้ถือหุน

คูคา
คูคา

ลูกหนี้การคา

เจาหนี้

คูแขง

ลูกหนี้การคาคูแขง

ลูกหนี้การคา

หนวยงานกำกับดูลูกแหนีล้การคา
หนวยงานกำกับดูแล

หนวยงานกำกั
เจาหนีบ้ ดูแล

8. คูแขลูกงคา

คูลูกแคขา ง

ช่องทาง Website, email, จดหมาย ตั้ลอดทั�งป
สิำาหรับแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสินอแนะ
ตั้่างๆ

หนวยงานกำกับดูแล

หนวยงานกำกับดูแล

หนวยงานกำกับดูแล

การมุ่งเน้นเสิริมวััฒนธุรรม
ธุรรมาภิบาล จริยธุรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิิบัตั้ิงาน
ให้แก่พื่นักงานเพื่่อ� สิ่งมอบบริการ
ที�ซ่�อตั้รงให้กับล้กค้า

ปฏิิบัตั้ิตั้ามเง่�อนไขได้อย่างถื้กตั้้อง
ครบถื้วัน

การจ่ายดอกเบี�ยและชำาระค่น
ที�ตั้รงเวัลา

Website
ช่องทางรับเร่�องร้องเรียน /
ข้อเสินอแนะ

ตั้ลอดทั�งป

จ่ายดอกเบี�ยเงินตั้้นได้ตั้ามกำาหนด

การสิ่�อสิารอย่างตั้่อเน่�องเพื่่�อให้
ข้อม้ลที�ถื้กตั้้องและครบถื้วัน

รายงานประจำาป, แบบ 56-1

ตั้ลอดทั�งป

การประชุมของ
สิมาคมผู้้้ประกอบการแฟิคตั้อริ�ง

เด่อนละ 1 ครั�ง

มีการสิ่�อสิารและเปิดเผู้ยข้อม้ล
อย่างตั้่อเน่�อง

แลกเปลีย� นข้อม้ลทีอ� าจเป็นประโยชน์ สิร้างเง่�อนไขในการแข่งขัน
ในการทำาธุุรกิจร่วัมม่อกันผู้ลักดันให้ ที�เป็นธุรรม
ผู้้ป้ ระกอบการธุุรกิจแฟิคตั้อริง� เข้มแข็ง
ดำาเนินธุุรกิจและแข่งขันด้วัยควัาม
โปร่งใสิ เป็นธุรรม ปฏิิบัตั้ิตั้ามกรอบ
การแข่งขันที�ดีสิุจริตั้

้การคา
9. ลูลูกกหนีหนี
รายงานประจำาป, แบบ 56-1
คูแขง้การคา

หนวยงานกำกับดูแล

การสิ่งมอบสิินค้าในที�นี�ค่อสิินเช่�อ
ที�ตั้รงตั้ามควัามตั้้องการของล้กค้า

ปละ 2 ครั�ง หร่อ
ตั้ามควัามเหมาะสิม

เจาหนี้

หนวยงานกำกับดูแล

ผู้้บ้ ริหารและพื่นักงานมีธุรรมาภิบาล
บริหารงานด้วัยควัามโปร่งใสิ
มีจรรยาบรรณ และจริยธุรรมที�ดี
ตั้รวัจสิอบได้

การฝ่ึกอบรมพื่นักงานเพื่่�อให้
บริการอย่างมีประสิิทธุิภาพื่
ตั้ามสิโลแกนที�วั่า
True Financial Partner

Opportunity Day

เจาหนี้

ลูกหนี้การคา
10. หน
วยงาน
ลูากกั
หนีบ
้การค
หนวกำยงานกำกั
ดูาบแดูลแล

แก้ปัญ่หาได้อย่างม่ออาชีพื่

การตอบสนองตอ
ผูู้มีสวนไดเสีย

เพื่ิ�มช่องทางในการเข้าถืึงสิินเช่�อ
และบริการทางการเงินที�สิะดวัก
เหมาะสิมกับล้กค้า

คูแขง

คูแขง
Debtor
ลูกหนี
้การคา

ความคาดหวัง
ของผูู้มีสวนไดเสีย

ตั้ลอดทั�งป

Website, Facebook

ตั้ลอดทั�งป

รายงานประจำาป, แบบ 56-1

ตั้ลอดทั�งป

Website

ตั้ลอดทั�งป
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การให้ขอ้ ม้ลที�ถื้กตั้้อง ครบถื้วัน
ชัดเจน

การให้ข้อม้ลที�ถื้กตั้้อง ครบถื้วัน

การปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด

การดำาเนินการตั้ามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ พื่ิจารณาจากกลยุทธุ์ขององค์กรและผู้ลกระทบตั้่อผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย โดยเช่�อมโยงเข้ากับผู้้้มสิี ่วันได้เสิียภายใน
และภายนอก ดังนี�
ผูู้มีสวนไดเสีย
ประเด็นสำาคัญดานความยั่งยืน

ภายใน
กรรมการ พนักงาน ผูู้ถือหุน

ภายนอก
คูคา

ชุมชน
สังคม

ลูกคา เจาหนี้

คูแขง
ทางการคา

ลูกหนี้
การคา

หนวยงาน
กำากับดูแล

การบริหารแบรนด์
การพื่ัฒนาเทคโนโลยีและนวััตั้กรรม
ผู้ลประกอบการของบริษัท
การบริหารควัามเสิี�ยง
การเป็นแหล่งเงินทุนที� SMEs เข้าถืึง
ควัามปลอดภัยของข้อม้ล
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุุรกิจ
การพื่ัฒนาและด้แลพื่นักงาน
การเปลี�ยนแปลงของสิภาพื่ภ้มิอากาศ

จัดลำาดับความสำาคัญประเด็นดานความยั่งยืน
บริษัทฯ จัดลำาดับประเด็นสิำาคัญ่ด้านควัามยั�งย่นโดยพื่ิจารณาดำาเนินการประเด็นที�อย้่ในลำาดับที�มีควัามสิำาคัญ่มาก
ถืึงมากที�สิุด

ความสำคัญ/ผู้ลกระทบตอผูู้มีสวนไดเสีย สูง

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน LIT
การบริหารแบรนด
การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ผู้ลประกอบการของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง

การพัฒนาและดูแล
พนักงาน

การเป็นแหลงเงินทุนที่
SMEs เขาถึง
ความปลอดภัยของขอมูล

ต่ำ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

บรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณธุรกิจ

ต่ำ

ความสำคัญ/ผู้ลกระทบตอธุรกิจ (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม)

สูง
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4

การระบุประเด็นสำาคัญดานความยั่งยืน

การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม
1. นโยบายและแนวปฏิิบัตดิ านสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ตั้ระหนักถืึงปัญ่หาด้านสิิ�งแวัดล้อมในปัจจุบัน
ที�มีแนวัโน้มที�จะรุนแรงขึ�น ปัจจุบันมีองค์กร หน่วัยงาน
ทัง� ภาครัฐและเอกชน รวัมไปถืึงองค์กรตั้่างๆ ทีจ� ดั ตั้ัง� ขึน�
โดยไม่ได้หวัังผู้ลกำาไร ตั้่างตั้่�นตั้ัวัและหันมาใสิ่ใจในการ
ด้แลสิิง� แวัดล้อมกันมากขึน� ดังนัน� เพื่่อ� ร่วัมเป็นสิ่วันหนึง�
ในการช่วัยบรรเทาหร่อลดผู้ลกระทบที�เกิดขึ�นจากการ
กระทำาของมนุษย์ทั�งทางตั้รงหร่อทางอ้อม และเพื่่�อให้
เกิดประโยชน์ร่วัมกันของพื่นักงานทุกระดับในองค์กร
เพื่่� อแสิดงถืึงการมีควัามรับผู้ิดชอบตั้่อสิังคม ชุมชน
และผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิีย บริษทั ฯ มีควัามมุง่ มัน� ทีจ� ะดำาเนินการ
ด้านสิิ�งแวัดล้อมตั้ามแนวัทาง ดังนี�
1. การดำา เนิ น การกิ จ กรรมตั้่ า งๆ ของบริ ษั ท และ
บริ ษั ท ย่ อ ย จะตั้้ อ งปฏิิ บั ตั้ิ ตั้ ามกฎหมายรวัมทั� ง
ข้อกำาหนดด้านสิิง� แวัดล้อมทีเ� กีย� วัข้องอย่างเคร่งครัด
2. ร่วัมสิร้างจิตั้สิำานึกรักษ์โลก รักษ์สิิ�งแวัดล้อมให้กับ
พื่นักงาน เพื่่อ� ให้พื่นักงานทุกคนตั้ระหนักถืึงผู้ลกระทบ
จากการกระทำา หร่ อ ไม่ ก ระทำา สิิ� ง ตั้่ า งๆ โดยมี
ควัามเช่�อวั่าจุดเล็กๆ เม่�อรวัมๆ กันหลายๆ จุด
จะเป็นกลุ่มและพื่ลังที�จะสิามารถืลดหร่อบรรเทา
ภาวัะมลพื่ิษตั้่างๆ ลงได้ เพื่่อ� ทีจ� ะได้สิง่ ตั้่อสิิง� แวัดล้อม
ที�ดีให้กับล้กหลานเราตั้่อไป โดยจัดให้มีการอบรม
เผู้ยแพื่ร่ควัามร้้ ประชาสิัมพื่ันธุ์ให้ทราบโดยทั�วักัน
3. มุ่งมั�นในการใช้ทรัพื่ยากรอย่างมีประสิิทธุิภาพื่และ
คุ้มค่ามากที�สิุด
4. ผู้้้บริหารทุกระดับจะให้การสินับสินุนในด้านตั้่างๆ
เช่น บุคลากร อุปกรณ์ เวัลา งบประมาณ เพื่่อ� ให้การ
ดำาเนินงานบรรลุวัตั้ั ถืุประสิงค์ตั้ามเป้าหมายทีวั� างไวั้
5. บริษทั ฯ มุง่ เน้นการพื่ัฒนาคุณภาพื่ชีวัตั้ิ ของบุคลากร
สิ่งเสิริมบรรยากาศและสิิง� แวัดล้อมเพื่่อ� ให้มคี วัามสิุข
ในการทำางานควับค้ไ่ ปกับการพื่ัฒนาศักยภาพื่ในการ
ปฏิิบตั้ั งิ านให้เป็นไปอย่างมีประสิิทธุิภาพื่ตั้อบสินอง
ตั้่อเป้าหมายขององค์กร
6. บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ช่ อ งทางในการเสินอแนะแนวั
ทางการแก้ ไขปั ญ่ หาสิิ� ง แวัดล้ อ มเพื่่� อ นำา ไปแก้ ไข
ให้เกิดประโยชน์สิ้งสิุดตั้ามมาโดยแจ้งไปยังผู้้้บังคับ
บั ญ่ ชา ซึ� ง จะทำา หน้ า ที� ป ระสิานงานกั บ ทุ ก ฝ่่ า ย
เพื่่อ� ให้เกิดควัามสิำาเร็จในการแก้ไขปัญ่หาสิิง� แวัดล้อม
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โดยบริษัทฯ มีควัามมุ่งมั�นที�จะลดผู้ลกระทบที�เกิดจาก
สิิ�งแวัดล้ อมในหลายๆ ด้ าน และประชาสิัมพื่ันธุ์ให้
พื่นักงานทราบผู้ลสิำาเร็จจากการดำาเนินการ รวัมทั�ง
เผู้ยแพื่ร่ในรายงานประจำาป ดังนี�

•
•

ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเร่ อ นกระจก โดยการลดการ
ใช้กระดาษ ลดการใช้พื่ลังงานไฟิฟิ้า
คัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ�ง และเก็บบันทึก
ปริมาณขยะที�นำามา recycle ได้

ในป 2563 บริษัทฯ ได้จัดรณรงค์ให้พื่นักงานลดการใช้
ไฟิฟิ้า โดยกำาหนดให้มกี ารเปิดและปิดระบบปรับอากาศ
เวัลา 07.30-18.00 น. ปิ ด ไฟิแสิงสิวั่ า งในช่ วั งพื่ั ก
รับประทานอาหารกลางวัันและหลังเลิกงาน และลดการ
ใช้นำ�าประปา และลดการใช้กระดาษโดยให้นำากระดาษมา
ใช้ทั�ง 2 ด้านก่อนทิ�ง

การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เพื่่�อให้การดำาเนินการในเร่�องควัามรับผู้ิดชอบตั้่อสิังคม
และสิิง� แวัดล้อมสิามารถืดำาเนินการ และพื่ัฒนาได้อย่าง
ยั�งย่น และยังสิ่งผู้ลให้เกิดผู้ลสิำาเร็จอย่างเป็นร้ปธุรรม
ผู้้้ บ ริ ห ารระดั บ สิ้ ง ของบริ ษั ท ได้ กำา หนดเป็ น นโยบาย
ในการมุ่งมั�นที�จะจัดกิจกรรมควัามรับผู้ิดชอบตั้่อสิังคม
และสิิง� แวัดล้อม (CSR) นี� ให้มคี วัามตั้่อเน่อ� งและมีควัาม
เช่อ� มโยงร้อยประสิานกันจึงได้กำาหนดเป็นหลักการ ดังนี�

•
•
•
•

ตั้้องทำาอย่างตั้่อเน่อ� ง
ตั้้ อ งเช่� อ มโยงโครงการหร่ อ กิ จ กรรมด้ า นตั้่ า งๆ
ให้สิอดประสิานกัน
ตั้้องให้พื่นักงานทุกคนมีสิ่วันร่วัมในกิจกรรมเพื่่�อ
สิร้างจิตั้สิำานึกร่วัม
ตั้้องสิร้างเคร่อข่ายพื่ันธุมิตั้ร เช่น การมีสิวั่ นร่วัมของ
บริษัทค้่คา้

บริษทั ฯ ได้ให้ควัามสิำาคัญ่กับการรักษาสิิง� แวัดล้อม และ
สิ่งเสิริมการดำาเนินกิจกรรมลดภาวัะโลกร้อน โดยมุง่ เน้น
ที� ก ารดำา เนิ น การอย่ า งง่ า ยๆ เริ� ม ตั้้ น ภายในองค์ ก ร
จึงได้ทำาการปล้กจิตั้สิำานึกให้กับพื่นักงานของบริษัทฯ
เกิดควัามตั้ระหนักถืึงสิถืานการณ์ที�เกิดขึ�น รวัมถืึงการ
ฝ่ึกอบรมทำาควัามเข้าใจแนวัทางการรักษาสิิ�งแวัดล้อม
จากการเริ�มตั้้นจากจุดเล็กๆ ภายในบริษัทฯ และมุ่ง
สิ่งเสิริมให้เกิดการปฏิิบัตั้ิอย่างจริงจัง และร่วัมพื่ัฒนา
สิิ�งแวัดล้อมในบริเวัณของตั้นอย่างตั้่อเน่�องและยั�งย่น
ดังตั้่อไปนี�

•

แนวทางการบริหารจัดการ

•

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดนโยบายการบริหารจัดการ
สิิง� แวัดล้อมเพื่่อ� อนุรกั ษ์สิงิ� แวัดล้อมและพื่ลังงาน เพื่่อ� ให้
ลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกจากการดำาเนินงานของ
บริษัทลง โดยมีแนวัทางในการดำาเนินงาน ดังนี�

•
•

ลดการใช้พื่ลังงานและลดการใช้ทรัพื่ยากรในองค์กร
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกทีเ� กิดจากการ
ใช้พื่ลังงานขององค์กร

•

•

กำา หนดให้ สิ มาชิ ก ในที ม กลยุ ท ธุ์ เ ป็ น คณะทำา งาน
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พื่ ลั ง งานโดยมี ห น้ า ที� รั บ ผู้ิ ด ชอบ
ในการดำาเนินงานจัดการพื่ลังงาน ตั้ิดตั้าม ตั้รวัจสิอบ
และรวับรวัมข้อม้ลการใช้พื่ลังงานภายในอาคาร
เพื่่�อพื่ัฒนาและปรับปรุงอย่างตั้่อเน่�องให้บรรลุตั้าม
เป้าหมายของบริษัทฯ
กำาหนดให้การอนุรกั ษ์พื่ลังงาน การบริหารจัดการนำ�า
การบริ ห ารจั ด การขยะและของเสิี ย เป็ น หน้ า ที�
ควัามรับผู้ิดชอบของผู้้บ้ ริหารและพื่นักงานทุกระดับ
โดยจะตั้้องให้ควัามร่วัมม่อในทุกๆ ด้าน
ให้ควัามร้้ สิ่งเสิริม สินับสินุนให้พื่นักงานมีสิ่วันร่วัม
ในมาตั้รการการบริหารอนุรักษ์พื่ลังงาน การบริหาร
จัดการนำ�า การบริหารจัดการขยะและของเสิีย โดยใน
ปที�ผู้่านมามีการรณรงค์ให้ลดการใช้นำ�า และปิดไฟิ
เม่�อไม่ได้ใช้ และแยกขยะที�สิามารถืนำาไป recycle
ได้ก่อนทิ�ง
กำาหนดให้เป้าหมายในการลดการใช้พื่ลังงาน การลด
การปล่อยก๊าซเร่อนกระจก เป็นตั้ัวัชี�วััดหนึ�งของ
บริษัทฯ

2. ผู้ลการดำาเนินงานดานสิ่งแวดลอม ผู้ลการดำาเนินการ ดังนี�
บริษัทฯ ได้คำานวัณปริมาณคาร์บอนฟิุตั้พื่ริ�นท์ โดยใช้
โปรแกรมการคำานวัณคาร์บอนฟิุตั้พื่ริน� ท์ของสิำานักงาน/
โรงแรม และอ่�นๆ พื่ัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเร่อนกระจก (องค์การมหาชน) หร่อ อบก. โดย
ในอนาคตั้บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ผู้้ ท วันสิอบข้ อ ม้ ล ใน
ป 2563 จำานวันการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกขององค์กร
เป็นปริมาณ 49.62 ตั้ันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) โดย
เป็นการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกในขอบเขตั้ที� 1 จำานวัน

6.01 tCO2e ขอบเขตั้ที� 2 จำานวัน 34.54 tCO2e และ
ขอบเขตั้ที� 3 จำานวัน 9.07 tCO2e ป 2563 บริษัทได้
ทำากิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก โดย
การดำาเนินการแยกขยะก่อนทิ�งเพื่่�อให้สิามารถืนำาไป
recycle ได้ ผู้ลการดำาเนินการบริษัทสิามารถืลดปริมาณ
ก๊าซเร่อนกระจกได้เป็นจำานวัน1.64 tCO2e คิดเป็น
สิัดสิ่วัน 3.13% ของปริมาณก๊าซเร่อนกระจกที�ปล่อย
ออกไป

สรุปปริมาณคารบอนฟุตพริ้นท (tCO2e)
35.00
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ป 2563
การปล่อยก๊าซเร่อนกระจก
การลดก๊าซเร่อนกระจก

ประเภทที� 1
ประเภทที� 2
ประเภทที� 3
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

1) การรักษาทรัพื่ยากรป่าไม้ : ด้วัยการประหยัดกระดาษ
สินับสินุนการใช้กระดาษ Recycle
2) การลดการใช้ไฟิฟิ้า : สิ่งเสิริมการใช้พื่ลังงานไฟิฟิ้า
อย่างมีประสิิทธุิภาพื่ การใช้อปุ กรณ์ไฟิฟิ้าทีเ� ป็นมิตั้ร
ตั้่อสิิ�งแวัดล้อม
3) การอนุรักษ์นำ�า : สิ่งเสิริมการใช้นำ�าอย่างประหยัด
4) การลดขยะ : สิ่งเสิริมให้พื่นักงานแยกขยะก่อนทิ�ง
เพื่่�อให้สิามารถืนำากลับไป recycle ได้ การใช้สิินค้า
ที�เป็นมิตั้รตั้่อสิิ�งแวัดล้อม

การลดการใชทรัพยากร
1. การลดการใชกระดาษ
1.1 บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการ Printer Management โดยมีวััตั้ถืุประสิงค์เพื่่�อลดการสิ้ญ่เสิียจากการ
สิั�งพื่ิมพื่์เอกสิาร ผู้ลของโครงการ ค่าใช้จ่ายป 2563 เทียบกับป 2561 ลดลงจำานวัน 69.86% และ
เม่�อเทียบกับป 2562 ลดลง 67%
1.2 การประชุมโดยการลดการใช้กระดาษในป 2563 สิามารถืลดการใช้กระดาษเป็นจำานวันประมาณ
6,465 แผู้่น เทียบเท่ากับการปล้กตั้้นย้คาลิปตั้ัสิขนาด 3 – 5 ป จำานวัน 1.07 ตั้้น, ลดตั้้นทุนการใช้
กระดาษเป็นจำานวัน 1,021 บาท

ผู้ลการดำาเนินการดานสิ่งแวดลอม ป 2563
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา

สัดสวนคาไฟฟาเทียบกับรายได
0.085%
0.068%

0.067%

2560

2561

0.090%

2562

2563

ปริมาณการใชกระดาษ

สัดสวนคากระดาษเทียบกับรายได
0.0278%

0.0233%

2560

2561

0.0378%

0.0398%

2562

2563

n/a
2561

ในป 2563 การใช้กระดาษเฉลี�ยตั้่อคน จำานวัน
1,923 บาท การใช้กระดาษเทียบกับรายได้ในป
2563, 2562 และ 2561 คิดเป็นสิัดสิ่วัน ดังนี�
0.0398% 0.0378% และ 0.0233% ตั้ามลำาดับ

ปริมาณการใชนำ้าประปา

ปริมาณนำ้าที่ใช (ลบ.ม.)

n/a
2560

ในป 2563 บริษัทฯ ใช้ไฟิเฉลี�ย 723.6 หน่วัย/คน
เม่อ� เทียบเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี�ย/คน/ป ดังนี� ป 2563,
2562 และ 2561 จำานวัน 4,341.59 บาท, 4,888 บาท
และ 4,189 บาท ตั้ามลำาดับ สิัดสิ่วันค่าไฟิฟิ้าเทียบกับ
รายได้ในป 2563, 2562 และ 2561 จำานวัน 0.09%,
0.085% และ 0.067%

108

81

2562

2563

ในป 2563 ปริมาณการใช้นา�ำ เฉลีย� ตั้่อคน ในป 2563
และ 2562 เป็นดังนี� จำานวัน 1 ลบ.ม. /คน และ
1.36 ลบ.ม./คน

บริษทั ฯ ในฐานะทีเ� ป็น Non Bank ทีท� ำาธุุรกิจด้านการให้สินิ เช่อ� มีควัามตั้ระหนักถืึงปัญ่หาสิิง� แวัดล้อม มลภาวัะตั้่างๆ
ทีเ� กิดจากพื่ฤตั้ิกรรมของมนุษย์และพื่ร้อมทีจ� ะเป็นกลไกทางการเงินกลไกหนึง� เพื่่อ� สินับสินุนทางด้านการเงินเพื่่อ� ร่วัมกัน
สิ่งเสิริมการใช้พื่ลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พื่ลังงานให้กับผู้้้ประกอบการ ทั�งนี� เพื่่�อดำาเนินธุุรกิจที�เป็นมิตั้รตั้่อ
สิิ�งแวัดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก
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การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสังคม
1. นโยบายและแนวปฏิิบัตดิ านสังคม
พัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.1 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ มุ่งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจอย่างโปร่งใสิ ตั้่อตั้้าน
การตั้ิดสิินบนและการคอร์รปั ชัน� ได้มกี ารกำาหนดไวั้เป็น
นโยบายของบริษทั ซึง� บรรจุไวั้ในจรรยาบรรณธุุรกิจ และ
กำาหนดให้กรรมการ ผู้้้บริหาร ตั้ลอดจนพื่นักงานของ
บริษัททุกคนตั้้องปฏิิบัตั้ิตั้ามจรรยาบรรณธุุรกิจ ไม่ทำา
ธุุ ร กรรมโดยไม่ ช อบธุรรม ไม่ เ สินอ/ให้ ค่ า ตั้อบแทน
จ่ายสิินบน เรียกร้อง ไม่ตั้กลง/รับสิินบนจากบุคคลอ่น� หร่อ
หน่วัยงานอ่�นในทุกร้ปแบบ ไม่วั่าจะเป็นการดำาเนินการ
โดยทางตั้รงหร่อทางอ้อม เพื่่�อให้มีการตั้อบแทนการ
ปฏิิบัตั้ิงานที�เอ่�อประโยชน์ตั้่อกัน หร่อหวัังผู้ลประโยชน์
เกี�ยวักับการดำาเนินงานของบริษัท โดยที�ผู้่านมาไม่เคย
มีการรายงานหร่อการร้องเรียนเกี�ยวักับการตั้ิดสิินบน
และการคอร์รัปชั�น
ในป 2558 บริษทั ฯ ได้สิมัครเข้าร่วัมเป็นสิมาชิกเคร่อข่าย
หุน้ สิ่วันตั้้านทุจริตั้เพื่่อ� ประเทศไทย (Partnership Against
Corruption for Thailand - PACT Network) เพื่่อ� แสิดง
ควัามมุ่งมั�นที�จะตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น
ในป 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วัยงานซึ�งไม่มีสิ่วัน
เกี� ย วัข้ อ งกั บ ล้ ก ค้ า ทำา การสิอบทานกลั บ ไปยั ง ล้ ก ค้ า
ทุกรายที�เปิดวังเงินใหม่ เพื่่อ� เก็บรวับรวัมข้อม้ลเกี�ยวักับ
การทุจริตั้และการจ่ายสิินบน สิรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรม
ดังกล่าวั ไม่พื่บการทุจริตั้การเรียกรับ หร่อจ่ายสิินบน
กับล้กค้า
ในป 2560 บริษทั ฯ ได้รวั่ มประกาศเจตั้นารมณ์เป็นแนวัร่วัม
ปฏิิ บั ตั้ิ ข องภาคเอกชนไทยในการตั้่ อ ตั้้ า นการทุ จ ริ ตั้
(Collective Action Coalition) ในวัันที� 9 มิถืุนายน 2560

1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับสิิทธุิมนุษยชนขั�นพื่่�นฐาน
เพื่่�อสิ่งเสิริมการเคารพื่ตั้่อสิิทธุิและเสิรีภาพื่ด้วัยการ
ไม่เล่อกปฏิิบัตั้ิ สิ่งเสิริมควัามเสิมอภาค ไม่แบ่งแยกเพื่ศ
และชนชัน� ศาสินา ควัามเช่อ� ทางการเม่อง หร่อควัามเช่อ�
ในทางอ่น� ใด โดยไม่เน้นเฉพื่าะการสิ่งเสิริมและคุม้ ครอง
สิิ ท ธุิ ม นุ ษ ยชนเพื่ี ย งลำา พื่ั ง แตั้่ เ น้ น ควัามรั บ ผู้ิ ด ชอบ
และจริยธุรรมควับค้่ไปด้วัย นอกจากนี� ยังเน้นการมี

สิ่วันร่วัมของพื่นักงานทุกคน การมีสิิทธุิและเสิรีภาพื่
ในการแสิดงออกทางด้านควัามคิดซึง� อย้ภ่ ายใตั้้นโยบาย
ของบริษทั ฯ รวัมไปถืึงให้ควัามสิำาคัญ่และเคารพื่ตั้่อสิิทธุิ
ของผู้้้มีสิ่วันได้เสิียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้
กำาหนดปรัชญ่าในการดำาเนินธุุรกิจ และบทบาทของ
บริษทั ฯ ตั้่อผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียกลุม่ ตั้่างๆ เช่น ผู้้ล้ งทุน ผู้้ถื้ อ่ หุน้
ล้กค้า พื่นักงาน คณะกรรมการ และผู้้้บริหาร เป็นตั้้น
ตั้ลอดจนควัามรับผู้ิดชอบตั้่อสิังคมและสิิง� แวัดล้อม ไวั้ใน
หลักการกำากับด้แลกิจการที�ดีของบริษัทฯ

1.3 การดำาเนินงานดานภาษี
บริษทั ฯ ได้กำาหนดให้พื่นักงานจะตั้้องยึดถื่อปฏิิบตั้ั อิ ย่าง
เคร่งครัด เพื่่�อป้องกันควัามเสิี�ยงด้านภาษีอันจะก่อ
ให้เกิดควัามเสิียหายตั้่อบริษัท ดังนี�

•
•
•

โครงสิร้างภาษี บริษทั หลีกเลีย� งการใช้โครงสิร้างภาษี
แบบฉ้อฉลหร่อเป็นแนวัทางที�ไม่ถื้กตั้้องหร่อสิร้าง
ควัามซับซ้อนเพื่่อ� ประโยชน์ทางภาษีในเบ่อ� งตั้้นและ
หลีกเลี�ยงภาษี
ระบบภาษี เ พื่่� อ ควัามยั� ง ย่ น ขององค์ ก ร บริ ษั ท ฯ
มีควัามรับผู้ิดชอบตั้่อผู้้ถื้ อ่ หุน้ ด้วัยการเป็นบริษทั ทีม� ี
สิถืานะทางการเงินที�ดีเยี�ยม และมีระบบภาษีที�เพื่ิ�ม
คุณค่าให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นอย่างยั�งย่น
สิิทธุิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) บริษัทฯ
มุ่ ง ใช้ สิิ ท ธุิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ย่ า งถื้ ก ตั้้ อ งตั้าม
กฎหมายและเตั้็มประสิิทธุิภาพื่ ภายใตั้้การตั้ัดสิินใจ
ในการประกอบธุุ ร กิ จ อย่ า งยั� ง ย่ น และเหมาะสิม
สิอดคล้ อ งกั บ หลั ก การสิร้ า งประสิิ ท ธุิ ภ าพื่ของ
ระบบภาษีตั้ามวััตั้ถืุประสิงค์ที�วัางไวั้ สิิทธุิประโยชน์
ทางภาษี อ าจครอบคลุ ม ถืึ ง มาตั้รการยกเวั้ น ภาษี
ในบางช่ วั งเวัลา ค่ า เผู้่� อ สิิ น ทรั พื่ ย์ ใ นอั ตั้ ราเร่ ง
(accelerated asset allowances) หร่ อ สิิ ท ธุิ
ประโยชน์อ่�นๆ ซึ�งทั�งหมดนี�อย้่ภายใตั้้นโยบายภาษี
ของประเทศหร่อแตั้่ละท้องถืิ�น และใช้กับธุุรกิจที�
มีคุณสิมบัตั้ิตั้รงตั้ามหลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวัข้อง ทั�งนี�
สิิ ท ธุิ ป ระโยชน์ ดั ง กล่ า วัอาจสิ่ ง ผู้ลกระทบตั้่ อ
กระบวันการตั้ัดสิินใจในการประกอบธุุรกิจของบริษทั
แตั้่จะพื่ิจารณาเฉพื่าะปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั�น
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการพื่ัฒนาสิังคมให้เข้มแข็ง ตั้ามแนวัทางปฏิิบัตั้ิของกระบวันการกำากับด้แลกิจการที�ดี
บริษัทจึงได้กำาหนดแนวัทางสิำาหรับผู้้้บริหารและพื่นักงานในการยึดถื่อปฏิิบัตั้ิ ดังนี�

1.4 การปฏิิบัติตอแรงงานอยางเป็นธรรม
บุ ค ลากรของบริ ษั ท ทุ ก คนล้ วั นเป็ น สิ่ วั นสิำา คั ญ่ ที� สิุ ด
ในการดำาเนินธุุรกิจ บริษัทฯ ตั้้องให้ควัามสิำาคัญ่กับ
พื่นักงานทุกคนโดยปราศจากการเล่อกปฏิิบัตั้ิ บริษัทฯ
สิ่งเสิริมให้บุคลากรของบริษัทมีควัามสิามัคคี ไวั้เน่�อ
เช่อ� ใจกัน ไม่แบ่งฝ่ักแบ่งฝ่่าย ปฏิิบัตั้ิตั้่อกันอย่างสิุภาพื่
และเคารพื่ในศั ก ดิ� ศ รี ข องควัามเป็ น มนุ ษ ย์ บริ ษั ท ฯ
ให้ควัามคุ้มครองป้องกันบุคลากรจากภัยคุกคามด้าน
ควัามมั�นคงปลอดภัยทั�งจากภายในและภายนอก โดย
ตั้้องสิร้างสิภาพื่แวัดล้อมในการทำางานทีด� แี ละปลอดภัย
จ่ายค่าจ้างค่าตั้อบแทนทีเ� หมาะสิม ไม่เล่อกปฏิิบตั้ั ิ และ
ให้โอกาสิที�เท่าเทียมกัน มีสิวััสิดิการที�ดีให้กับพื่นักงาน
เปิดโอกาสิให้พื่นักงานเตั้ิบโตั้ภายใตั้้ระบบการพื่ิจารณา
อย่างเป็นธุรรม ในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงโครงสิร้าง
และการจั ด ระเบี ย บองค์ ก รนั� น จะดำา เนิ น การอย่ า ง
รับผู้ิดชอบภายใตั้้กรอบนโยบาย รวัมทั�งปฏิิบัตั้ิตั้าม
กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที� เ กี� ย วัข้ อ งกั บ แรงงานอย่ า ง
เคร่งครัด จัดหานวััตั้กรรมและเทคโนโลยีมาสินับสินุน
การทำางานเพื่่อ� ตั้อบแทนบุคลากรของบริษทั ทีป� ฏิิบตั้ั งิ าน
อย่างสิุดควัามสิามารถื
แนวปฏิิบัติที่ดีของบริษัท
1. บริษัทฯ ปฏิิบัตั้ิตั้่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดย
เสิมอภาคกันไม่เล่อกปฏิิบัตั้ิ ไม่แบ่งแยกถืิ�นกำาเนิด
เช่�อชาตั้ิ เพื่ศ ผู้ิวั ศาสินา ควัามพื่ิการ ฐานะชาตั้ิ
ตั้ระก้ ล สิถืานศึ ก ษา หร่ อ สิถืานะอ่� น ใดที� มิ ไ ด้
เกี�ยวัข้องโดยตั้รงกับการปฏิิบัตั้ิงาน
2. บริษัทฯ ให้โอกาสิบุคลากรของบริษัททุกคนแสิดง
ควัามสิามารถือย่ า งเตั้็ ม ที� โ ดยจั ด ผู้ลตั้อบแทนที�
เหมาะสิมและสิร้างแรงกระตัุ้้นในการทำางานทั�งใน
ร้ปของเงินเด่อน โบนัสิ Incentive และค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินงานที�เหมาะสิมตั้ามระเบียบของบริษัท
3. บุคลากรของบริษัทฯ จะตั้้องปฏิิบัตั้ิหน้าที�ในควัาม
รั บ ผู้ิ ด ชอบของตั้นเองอย่ า งสิุ ด ควัามสิามารถื
มีจิตั้สิำานึกที�ดี ซ่�อสิัตั้ย์สิุจริตั้ เที�ยงธุรรม ยึดมั�น
ในคุณธุรรมและจริยธุรรม และมีควัามรับผู้ิดชอบ
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1.5 ทางดานสุขภาวะและความปลอดภัย
ในสภาพแวดลอมการทำางาน
สิ่วันหนึง� ของการสิร้างรอยยิม� ให้เกิดขึน� กับพื่นักงานผู้้ซ้ งึ�
เปรียบเสิม่อนครอบครัวั ค่อการจัดให้มีสิภาพื่แวัดล้อม
ในการทำางานที�ดีสิ่งเสิริมสิุขภาวัะของพื่นักงาน และ
ยกระดับการจัดการด้านควัามปลอดภัย อาชีวัอนามัยและ
สิภาพื่แวัดล้อมในการทำางานโดยยึดมั�นการดำาเนินการ
ตั้ามกฎหมายเป็นพื่่�นฐาน ตั้่อยอดด้วัยการพื่ัฒนาและ
ประยุ ก ตั้์ ใช้ ม าตั้รฐานสิากลที� เ กี� ย วัข้ อ งมุ่ ง หวัั ง ควัาม
ปลอดภัยของผู้้้ปฏิิบัตั้ิงาน ล้กค้า รวัมถืึงผู้้้เกี�ยวัข้อง
กับกิจกรรมหร่อพื่่�นที�ดำาเนินการของบริษัท เน่�องจาก
ไม่มีสิิ�งใดที�มีค่าจะมาทดแทนหร่อชดเชยควัามสิ้ญ่เสิีย
ที�ไม่พื่ึงประสิงค์เหล่านี�ได้
ในป 2563 ไม่ มี ข้ อ ม้ ล เกี� ย วักั บ การบาดเจ็ บ หร่ อ
เสิียชีวัิตั้ หร่อเหตัุ้การณ์ที�เกี�ยวัข้องกับควัามปลอดภัย
ในสิภาพื่แวัดล้ อ มการทำา งาน อั ตั้ ราการขาดงาน
(Absentee Rate: AR) ของพื่นักงานในป 2563 เป็น 0.61
แสิดงให้เห็นถืึงสิภาพื่แวัดล้อมและควัามปลอดภัยใน
การทำางานของบริษทั อย้ใ่ นเกณฑ์์ทด�ี ี และโดยในป 2563
บริษทั ได้มกี ารฝ่ึกซ้อมดับเพื่ลิงและการอพื่ยพื่หนีไฟิร่วัม
กับทางอาคาร

1.6 การประกอบกิจการดวยความเป็นธรรม
และรับผู้ิดชอบตอคูคา
บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที�ดีเพื่่�อควัามพื่ึงพื่อใจสิ้งสิุด
ของล้กค้า ล้กค้าตั้้องได้รบั ข้อม้ล รายละเอียดผู้ลิตั้ภัณฑ์์
ควัามเสิี�ยง เง่�อนไข ผู้ลตั้อบแทน อย่างถื้กตั้้องและ
เหมาะสิม มี ควัามจริ งใจตั้่ อการจั ดการข้ อร้ องเรี ยน
ของล้กค้า รวัมทั�งพื่ยายามทีจ� ะแก้ไขข้อบกพื่ร่องตั้่างๆ
ที�อาจจะเกิดขึ�นจากการบริการ
พื่ั น ธุมิ ตั้ รและค้่ แข่ ง ทางการค้ า เป็ น บุ ค คลภายนอก
ที�บริษัทตั้้องแข่งขันตั้ามวัิถืีทุนนิยมเสิรีในการทำาธุุรกิจ
การแข่งขันตั้้องดำาเนินไปอย่างเป็นธุรรม ไม่บิดเบ่อน
ข้ อ ม้ ล หลอกลวัง หร่ อ ใช้ วัิ ธุี อ่� น ใดที� ไ ม่ ถื้ ก ตั้้ อ งตั้าม
ครรลองของการแข่ ง ขั น ที� ดี รั ก ษาควัามลั บ ภายใตั้้
หลักเกณฑ์์และกฎหมายที�เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งไม่แสิวังหา
ข้อม้ลของพื่ันธุมิตั้รและค้่แข่งทางการค้าอย่างไม่สิุจริตั้
และไม่เป็นธุรรม

แนวปฏิิบัตทิ ี่ดีของบริษัท

•
•

1.7 การละเมิด (Breaches)
บริษัทฯ ได้กำาหนดจรรยาบรรณเพื่่�อเป็นแนวัทางให้
ผู้้้ บ ริ ห ารและพื่นั ก งานทุ ก คนปฏิิ บั ตั้ิ การละเมิ ด
จรรยาบรรณและนโยบายการปฏิิบัตั้ิตั้ามกฏิหมายของ
องค์กรในทุกกรณีจะได้รับการบันทึกและรายงานตั้่อ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบและคณะกรรมการกำากับด้แล
กิจการ ซึง� จะตั้รวัจสิอบรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ
ซึ� ง สิ่ ง ผู้่ า นช่ อ งทางการรั บ เร่� อ งร้ อ งเรี ย น โดยบริ ษั ท
จะทำา การเปิ ด เผู้ยข้ อ ม้ ล จำา นวันและกรณี ก ารละเมิ ด
จรรยาบรรณ จริยธุรรม การตั้่อตั้้านการทุจริตั้ การ
ให้/รับสิินบนสิ้่สิาธุารณะ นอกจากนี� บริษัทจะเปิดเผู้ย
ข้อม้ลตั้่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยในกรณีทเี� กิด
การละเมิดที�สิ่งผู้ลกระทบสิำาคัญ่ตั้่อบริษัท
ในป 2563 ไม่พื่บกรณีการละเมิดใดๆ

นอกจากบริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการดำาเนินงานของ
บริษัทแล้วั บริษัทฯ ยังให้ควัามสิำาคัญ่ตั้่อการจัดการ
ห่วังโซ่อปุ ทานด้วัยหลักธุรรมาภิบาล คำานึงถืึงผู้ลกระทบ
ตั้่ อ สิิ� ง แวัดล้ อ มและสิั ง คม เพื่่� อ ป้ อ งกั น ควัามเสิี� ย ง
ที�อาจสิ่งผู้ลกระทบตั้่อภาพื่ลักษณ์และการดำาเนินงาน
ของบริษทั ทัง� ทางตั้รงและทางอ้อม บริษทั ฯ ตั้ิดตั้ามการ
ปฏิิบตั้ั งิ านของค้ค่ า้ บางรายจากการตั้ิดตั้ามข่าวั หากพื่บ
วั่ามีเร่�องที�เกี�ยวักับการละเมิดตั้่างๆ บริษัทจะกลับมา
ทบทวันกับค้่ค้ารายนั�น
ป 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นที�ค้่ค้าผู้้้ให้บริการประกันภัย
ทรัพื่ย์สินิ โดยได้ประเมินถืึงการใสิ่ใจในการลดผู้ลกระทบ
ตั้่อสิังคม ชุมชน สิิง� แวัดล้อม คุณภาพื่ของสิินค้า/บริการ
ระยะเวัลา เง่อ� นไข เป็นไปตั้ามทีไ� ด้ตั้กลงกันหร่อไม่ การมี
ช่ อ งทางในการตั้ิ ด ตั้่ อ ที� สิ ะดวักโดยตั้ั� ง เป้ า หมายไวั้ ที�
ร้อยละ 80 จากผู้ลการประเมินได้ระดับคะแนนทีร� อ้ ยละ
90 สิ้งกวั่าเป้าหมายที�ตั้ั�งไวั้
บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซ่�อจัดจ้างที�โปร่งใสิ เป็นธุรรม
ตั้รวัจสิอบได้ รวัมถืึงการปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามกฎหมายทีเ� กีย� วัข้อง
อย่างเคร่งครัด ปฏิิบตั้ั ตั้ิ อ่ ค้ค่ า้ ทุกรายด้วัยควัามเป็นธุรรม
ไม่ เ อาเปรี ย บ ให้ ข้ อ ม้ ล ที� ค รบถื้ วั น ถื้ ก ตั้้ อ ง ชั ด เจน
เพื่ียงพื่ออย่างเท่าเทียมกันไม่เล่อกปฏิิบัตั้ิ มีนโยบาย
ตั้่ อ ตั้้ า นการทุ จ ริ ตั้ คอร์ รั ป ชั� น และยึ ด ถื่ อ ปฏิิ บั ตั้ิ อ ย่ า ง
เคร่งครัด โดยตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชัน� ในทุกร้ปแบบ
ทั�งทางตั้รงและทางอ้อม ทั�งนี� การฝ่่าฝ่ืนหร่อไม่ปฏิิบัตั้ิ
ตั้ามนโยบายตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นอาจสิ่งผู้ลให้
ค้่ค้าหร่อผู้้้รับเหมาถื้กดำาเนินการทางกฎหมาย
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บริ ษั ท ฯ จะดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ โดยคำา นึ ง ถืึ ง การแข่ ง ขั น
อย่ า งเป็ น ธุรรม ไม่ ใ สิ่ ร้ า ยป้ า ยสิี โจมตั้ี ค้่ แข่ ง ขั น
โดยปราศจากข้อม้ลอย่างสิมเหตัุ้สิมผู้ล
บุคลากรของบริษทั ฯ จะตั้้องระมัดระวัังในการตั้ิดตั้่อ
กับค้่แข่งและบุคลากรของค้่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผู้ย
หร่อละเลยให้ควัามลับของบริษัทตั้กอย้่ในม่อของ
ค้่แข่ง

1.8 การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

2. ผู้ลการดำาเนินงานดานสังคม
2.1 ความปลอดภัยของขอมูล

2.3 การพัฒนาดูแลพนักงาน

บริษัทฯ มีแผู้นการดำาเนินการพื่ัฒนาประสิิทธุิภาพื่การ
ป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)
และจะมีการให้ควัามร้้กับพื่นักงานในองค์กรในด้าน
การระวัังไม่ตั้กเป็นเหย่อ� จากภัยคุกคามดังกล่าวั ทางด้าน
ควัามมั�นคงปลอดภัยของข้อม้ล บริษัทได้ดำาเนินการ
ดังนี� มีการสิำารองข้อม้ลทุกวัันหลัง 22.00 น. เพื่่อ� ป้องกัน
ข้อม้ลสิ้ญ่หาย, Firewall เพื่่�อป้องกันบุคคลภายนอก
เข้ามา Access ระบบหร่อข้อม้ลโดยไม่ได้รับอนุญ่าตั้,
มีการตั้ิดตั้ั�ง Antivirus ให้กับ Computer ทุกเคร่�อง
เพื่่�อป้องกัน Virus หร่อโปรแกรมที�ไม่พื่ึงประสิงค์ และ
จัดให้มกี าร Scan อัตั้โนมัตั้ทิ กุ วัันเวัลา 12.00 น. มีการ
กำาหนดสิิทธุิ�การเข้าถืึงระบบหร่อข้อม้ล และมีนโยบาย
ด้านควัามมัน� คงปลอดภัยของระบบสิารสินเทศและข้อม้ล

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิิบัติตอแรงงาน
อยางเป็นธรรม

ทางด้านการเตั้รียมการเพื่่�อรองรับการมีผู้ลบังคับใช้
ของกฎหมายพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิค้มุ ครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล
ได้ดาำ เนินการดังนี� บริษทั ได้มกี ารประชุมเพื่่อ� ทำาควัามเข้าใจ
เกี�ยวักับกฎหมายคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคลและมีการ
วัางแผู้นการดำาเนินการในการเตั้รียมควัามพื่ร้อมเพื่่�อ
ปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมายคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล, มีการ
สิำารวัจการใช้ข้อม้ลสิ่วันบุคคลทุกแผู้นก, มีการปรับปรุง
Procedure เพื่่อ� ให้สิอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อม้ล
สิ่วันบุคคล

2.2 การเป็นแหลงเงินทุนที่ SMEs เขาถึง

บริษัทฯ ประกอบธุุรกิจมาเป็นระยะเวัลากวั่า 14 ป
สินับสินุนเงินทุนให้กับล้กค้าที�เป็น SMEs ไปแล้วักวั่า
2,500 ราย เงินทุนที�สินับสินุนไม่น้อยกวั่า 50,000
ล้านบาท โดยบริษทั มีชอ่ งทางออนไลน์ให้ SMEs ตั้ิดตั้่อ
เพื่่� อ สิอบถืามและขอใช้ สิิ น เช่� อ กั บ บริ ษั ท ในป 2563
มีสิัดสิ่วันเพื่ิ�มขึ�นจากป 2562 จำานวัน 58%
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บริ ษัทฯ สินั บสินุ นเร่�องการเคารพื่สิิ ทธุิ มนุ ษยชนทั� ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยกำาหนดเป็นแนวัทาง
ปฏิิ บัตั้ิไวั้ ในจรรยาบรรณธุุ รกิจ เร่� องการเคารพื่สิิ ทธุิ
มนุ ษ ยชนและการปฏิิ บั ตั้ิ ตั้่ อ แรงงานอย่ า งเป็ น ธุรรม
บริษัทให้การสินับสินุนและเคารพื่ ปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมาย
และข้อบังคับที�เกี�ยวัข้องกับพื่นักงานรวัมถืึงหลักการ
เกี�ยวักับสิิทธุิมนุษยชนขั�นพื่่�นฐานตั้ามเกณฑ์์สิากล โดย
ไม่แบ่งแยกเช่�อชาตั้ิ เพื่ศ สิีผู้ิวั ศาสินา ภาษา ควัามเช่อ�
ทางการเม่อง หร่อควัามเช่�ออ่�นใด ควัามบกพื่ร่องหร่อ
พื่ิการ หร่อสิถืานะอ่�นใดที�มิได้เกี�ยวัข้องโดยตั้รงกับการ
ปฏิิบัตั้ิงาน โดยที�ผู้่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียนเร่�องการ
ละเมิดสิิทธุิมนุษยชน
นโยบายการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่เป็น
ธรรมและเหมาะสม
บริษัทฯ กำาหนดโครงสิร้างผู้ลตั้อบแทนและสิวััสิดิการ
แก่พื่นักงานอย่างเป็นธุรรมและเหมาะสิม โดยคำานึง
ถืึงธุุรกิจที�ใกล้เคียงกันประกอบกับสิภาวัะเศรษฐกิจที�มี
การเปลี�ยนแปลง โดยมีทั�งแบบที�เป็นตั้ัวัเงินและไม่เป็น
ตั้ัวัเงิน ทั�งนี� ระบบการจ่ายค่าตั้อบแทนกำาหนดตั้าม
ภาระหน้าที�รับผู้ิดชอบ ควัามร้้ควัามสิามารถื ทักษะ
และประสิบการณ์ ตั้ลอดจนผู้ลประเมินการปฏิิบัตั้ิงาน
ของพื่นักงานแตั้่ละบุคคล โดยกำาหนดตั้ัวัชี�วััดผู้ลงาน
เป็นรายบุคคล (KPIs : Key Performance Index)
ซึง� จะสิอดคล้องกับเป้าหมายประจำาป และการพื่ิจารณา
จ่ า ยโบนั สิ ที� สิ อดคล้ อ งกั บ ผู้ลงานรายบุ ค คลและผู้ล
การดำาเนินงานของบริษัท
ผู้ลตั้อบแทนอ่�นบริษัทฯ ยังมีสิวััสิดิการตั้่างๆ ได้แก่
กองทุนสิำารองเลีย� งชีพื่ การทำาประกันประกันสิุขภาพื่ การ
ตั้รวัจสิุขภาพื่ประจำาป เงินก้ฉ้ กุ เฉิน การฉีดวััคซีนป้องกัน
ไข้หวััดใหญ่่ โครงการสิะสิมหุ้นสิำาหรับพื่นักงานบริษัท
จดทะเบียน (EJIP) การจัดให้มีสิวััสิดิการเป็นขนม/
เคร่�องด่�มเป็นประจำาทุกเด่อน เป็นตั้้น

การสื่อสารนโยบายบริษัทลงสูพนักงาน

การพัฒนาบุคลากร
บุ ค ลากรถื่ อ เป็ น ทรั พื่ ยากรบุ ค คลที� มี ค วัามสิำา คั ญ่
และมีบทบาทตั้่อควัามสิำาเร็จอย่างยั�งย่นขององค์กร
การขับเคล่อ� นองค์กรไปสิ้วั่ สิิ ยั ทัศน์ สินองเป้าหมายและ
พื่ันธุกิจ จำาเป็นอย่างยิ�งที�จะตั้้องมีทรัพื่ยากรที�มีคุณค่า

ในป 2563 บริษัทฯ ได้มกี ารสินับสินุนให้มกี ารฝ่ึกอบรม
และพื่ั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ร ผู้่ า นหลั ก สิ้ ตั้ รการ
อบรมทั�งภายในและภายนอกรวัม 16 หลักสิ้ตั้ร คิดเป็น
จำานวันชั�วัโมงการฝ่ึกอบรมเฉลี�ยของพื่นักงานทั�งหมด
4.66 ชัวั� โมง/คน/ป และจากการสิอบถืามควัามพื่ึงพื่อใจ
ในการฝ่ึกอบรมพื่นักงานมีควัามพื่ึงพื่อใจในระดับดีเยีย� ม
และสิามารถืนำาควัามร้้มาปรับใช้ในการทำางานได้
บริษัทฯ มีเป้าหมายให้พื่นักงานที�ผู้่านการทดลองงาน
แล้วัจะตั้้องได้รับการอบรมที�บริษัทจัดขึ�นอย่างน้อย
1 หลักสิ้ตั้ร ผู้ลการดำาเนินการ บริษัทมีพื่นักงานที�ผู้่าน
ทดลองแล้วัจำานวัน 75 คน เข้ารับการอบรม 46 คน
คิดเป็นสิัดสิ่วัน 61.33% ของเป้าหมาย

รายงานสรุปการอบรม จำานวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน ประจำาป 2563
จำานวนหลักสูตรอบรมภายนอก 6 หลักสูตร

จำานวันชั�วัโมง
ระดับกรรมการ : อบรมเฉลี�ย/คน/ป ระดับบริหาร : 3.81 ชั�วัโมง
ระดับหัวัหน้างาน : 1.20 ชั�วัโมง
ระดับพื่นักงาน : 0.79 ชั�วัโมง

จำานวนหลักสูตรอบรมภายใน 10 หลักสูตร

จำานวันชั�วัโมง
อบรมเฉลี�ย/คน/ป

ระดับกรรมการ : 1.13 ชั�วัโมง
ระดับบริหาร : 3.00 ชั�วัโมง
ระดับหัวัหน้างาน : 4.40 ชั�วัโมง
ระดับพื่นักงาน : 4.20 ชั�วัโมง

หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ป 2563 ไดแก

•

หลักสูตรภายใน
ระดับกรรมการและบริหาร

ระดับหัวหนางาน

• Self Coaching for Success • Self Coaching for Success
ม้ ครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล • Effective Communication
• พื่.ร.บ.คุ
(PDPA)
EQ for Management
• Executive
Team
• Effective Negotiation Skills
ม้ ครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล
• พื่.ร.บ.คุ
(PDPA)

ระดับพนักงาน

• Self Coaching for Success
• Proactive Sales
• Innovation Strategy & Process
• Effective Communication
• Proactive Service for Excellence
EQ for Management
• Effective
Team
ม้ ครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล
• พื่.ร.บ.คุ
(PDPA)
แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 69

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดการแถืลงนโยบายของบริษัท
เป้าหมาย และทิศทางของบริษทั ปละ 1 ครัง� วััตั้ถืุประสิงค์
เพื่่�อให้พื่นักงานทุกคนได้มีสิ่วันร่วัมในการปฏิิบัตั้ิงาน
ให้สิอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย บริษัทเปิดโอกาสิ
ให้พื่นักงานได้แสิดงควัามคิดเห็นหร่อให้ข้อเสินอแนะ
ในการที� จ ะเป็ น สิ่ วั นหนึ� ง ในการบรรลุ เ ป้ า หมายของ
องค์กร โดยพื่นักงานทุกคนจะตั้้องตั้ระหนักและยึดถื่อ
เป็นแนวัทางปฏิิบตั้ั ทิ วัั� ทัง� องค์กร ได้แก่ นโยบายการกำากับ
ด้แลกิจการ จรรยาบรรณธุุรกิจ การด้แลการใช้ข้อม้ล
ภายใน/การกำา หนดเวัลาห้ า มซ่� อ ขายหลั ก ทรั พื่ ย์
การปฏิิบัตั้ิเร่�องการตั้่อตั้้านทุจริตั้คอร์รัปชั�น ช่องทาง
การแจ้งเร่�องร้องเรียน เป็นตั้้น

ทั� ง ในแง่ ค วัามร้้ แ ละทั ก ษะ ตั้ลอดจนการปฏิิบั ตั้ิ ง าน
ที�มีประสิิทธุิภาพื่และประสิิทธุิผู้ล บริษัทได้ดำาเนินการ
พื่ัฒนาบุคลากร 2 ร้ปแบบ ได้แก่ การสิอนงานและ
แบ่งปันควัามร้้ (Coaching & Knowledge Sharing) และ
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่่อ� ให้
บุคลากรสิามารถืนำาควัามร้้มาประยุกตั้์ใช้ในการปฏิิบัตั้ิ
งานซึ�งจะสิร้างควัามแข็งแกร่งให้กับองค์กรและรองรับ
การเตั้ิบโตั้อย่างยั�งย่นของบริษัท

•

หลักสูตรภายนอก
ระดับบริหาร

ระดับพนักงานและหัวหนางาน

Disclosure Program
• หลักสิ้ตั้รการประเมินผู้ลและการจัดการข้อม้ลด้านควัามยั�งย่น • Smart
งเสิริมคุณภาพื่การ
• โครงการสิ่
• การจัดการขยะอย่างยั�งย่น
รายงานควัามยั�งย่นสิำาหรับบริษัท
for Sustainability
• Storytelling
จดทะเบียน 2563
เร่�องเล่าควัามยั�งย่นของบริษัทและแบรนด์
• รายงานด้านควัามยั�งย่นไม่ยากอย่างที�คิด
งเสิริมคุณภาพื่การรายงานควัามยั�งย่น
• สิำโครงการสิ่
าหรับบริษัทจดทะเบียน 2563
เสิวันาทิศทางมาตั้รฐานการรายงานทางการเงิน
• โครงการอบรม
ของไทย (TFRSs/TFRS for NPAEs)
าวัทันกับการจัดทำาบัญ่ชี สิำาหรับผู้้้ทำาบัญ่ชีตั้ามหลักเกณฑ์์
• ก้ทางบั
ญ่ชี
การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Employee Engagement)
บริษทั ฯ ให้สิทิ ธุิเสิรีภาพื่ของพื่นักงานในการให้ขอ้ เสินอแนะตั้่างๆ ในการปรับปรุงสิภาพื่การทำางานให้ดขี นึ� โดยเป็นการ
ให้ข้อม้ลผู้่านทางหัวัหน้างาน รวัมถืึงบริษัทมีชอ่ งทางให้พื่นักงานแจ้งข้อเสินอ ร้องเรียน ผู้่านกล่องรับควัามคิดเห็น
จดหมายอิเล็กทรอนิกสิ์ และเวั็บไซตั้์ของบริษัท อีกทั�งในป 2563 บริษัทได้มีการสิอบถืามควัามผู้้กพื่ันที�พื่นักงาน
มีตั้่อองค์กร บริษัทกำาหนดให้ผู้ลสิำารวัจควัามพื่ึงพื่อใจพื่นักงานเป็นตั้ัวัชี�วััดหนึ�งของบริษัท โดยบริษัทจะมีการนำา
ผู้ลการประเมินและข้อเสินอแนะที�ได้รับจากพื่นักงานมาวัิเคราะห์ เพื่่�อเป็นแนวัทางในการปรับปรุงพื่ัฒนาด้าน
การบริหารบุคลากรตั้่อไป
ผู้ลสำารวจความผูู้กพันของพนักงานในองคกร
ปที่สำารวจ

ความผูู้กพันตอองคกร

2561

69%

2562

72%

2563

73%

เปาหมาย

80% ขึ�นไป

การสรางสภาพการทำางานที่ปลอดภัยใหแกพนักงาน
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายควัามปลอดภัย และเผู้ยแพื่ร่บน website ของบริษัท www.leaseit.co.th
ในป 2562 และ 2563 ไม่มีสิถืิตั้ิการเกิดอุบัตั้ิเหตัุ้รุนแรงจากการทำางาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการ
ทำางาน
การเจ็บป่วยรายแรงและอุบัติเหตุในการทำางานป 2562 การเจ็บป่วยรายแรงและอุบัติเหตุในการทำางานป 2563

0%
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0%

ในป 2563 บริษัทฯ มีการดำาเนินการเพื่่อ� เพื่ิ�มควัามปลอดภัยและสิร้างเสิริมสิุขภาพื่ในการทำางานที�ดี ดังนี�
การตั้รวัจสิอบอุปกรณ์เคร่�องใช้ตั้่างๆ ให้อย้่ในสิภาพื่พื่ร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
การซ้อมอพื่ยพื่หนีไฟิกรณีเกิดเพื่ลิงไหม้อาคาร
การตั้รวัจสิุขภาพื่ประจำาป
การฉีดวััคซีนป้องกันไข้หวััดใหญ่่
การแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น่ PM 2.5 และเช่�อโรค
เน่อ� งจากการมีโรค COVID-19 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารคัดกรองผู้้เ้ ข้ามาตั้ิดตั้่องานกับบริษทั โดยการตั้รวัจวััดอุณหภ้มิ
และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการ

2.4 การจัดการความรูแ ละการแบงปัน (Knowledge Sharing)

•

ในป 2563 ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสิ้ตั้ร SE102 ให้กับวัิสิาหกิจเพื่่�อสิังคมจำานวัน
23 ทีม และมีวัิสิาหกิจจำานวัน 13 ทีม ได้ผู้่านเข้าสิ้่หลักสิ้ตั้รของ Gym 2020 ซึ�งนายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์
กรรมการผู้้จ้ ดั การ ได้รวั่ มเป็นโค้ชจิตั้อาสิาให้กบั “วัิสิาหกิจชุมชนอามีนตั้าลโตั้นด” เป็นการให้ควัามร้แ้ ก่วัสิิ าหกิจ
เพื่่�อให้วัิสิาหกิจได้เข้าใจทิศทางของธุุรกิจและสิามารถืนำาไปดำาเนินธุุรกิจเองได้

•

บริษัทฯ ใช้ช่องทางการสิ่อ� สิารผู้่าน Facebook ของบริษัทในการให้ควัามร้้กับ SMEs ในหัวัข้อตั้่างๆ ได้แก่ ทาง
รอดธุุรกิจ SMEs ผู้่านพื่้นได้ทกุ วัิกฤตั้, กฎเหล็ก SMEs ตั้้องร้้ บริหารเงินก้อ้ ย่างฉลาด, รวัยจริงไม่จริงด้ทตั้ี� รงไหน?
5 KPIs การเงินที� SMEs ตั้้องสิ่องทุกวััน, 6 จุดสิำาคัญ่ใน TOR ที� SMEs ตั้้องใสิ่ใจถื้าไม่อยากให้งานหลุดม่อ,
4 วัิธุีลดควัามเสิี�ยงทางการเงินฉบับ SMEs ขั�นเทพื่ เป็นตั้้น
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.5 การดำาเนินงานดานชุมชนและสังคม

•

“การ์ดนีเ� พื่่อ� น้อง” บริษทั ฯ เป็นสิ่วันหนึง� ในการสิร้างรอยยิม� และควัามสิุขใจให้นอ้ งๆ และร่วัมสินับสินุนงานแข่งขัน
วัาดภาพื่โครงการ “การ์ดนี�เพื่่�อน้องครั�งที� 18 ในหัวัข้อ วัิถืีใหม่เม่องไทย Our New Way of Life” จัดโดยม้ลนิธุิ
สิร้างเสิริมไทย เพื่่อ� เปิดโอกาสิให้นอ้ งๆ จากโรงเรียนตั้่างๆ ได้เข้าร่วัมแสิดงควัามสิามารถืในการวัาดภาพื่ระบายสิี
เพื่่�อนำาไปจัดทำาเป็นการ์ดอวัยพื่รในช่วังเทศกาลปใหม่ คิดเป็นจำานวันจิตั้อาสิา จำานวัน 54 ชั�วัโมง

•

กิจกรรมเลี�ยงอาหารกลางวััน พื่ร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง จ.สิระบุรี
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ขอมูลบุคลากร
ป 2563
(คน)

สัดสวน
%

พื่นักงานทั�งหมด
(รวัมผู้้้บริหาร)

82
ชาย
หญ่ิง

จำานวนพนักงานแยกตามอายุ (คน)
20-30 ป

30-40 ป

100.00

21

34

18

9

32

39.24

10

14

18

5

50

60.76

11

20

15

4

13

100.00

0

3

3

7

ชาย

5

33.33

0

1

0

4

หญ่ิง

8

66.67

0

2

3

3

15

100.00

0

6

7

2

ชาย

6

38.89

0

3

5

1

หญ่ิง

9

61.11

0

3

2

1

54

100.00

21

25

8

0

ชาย

21

40.38

10

10

1

0

หญ่ิง

33

59.62

11

15

7

0

0

0.00

0

0

0

0

ชาย

0

0.00

0

0

0

0

หญ่ิง

0

0.00

0

0

0

0

ระดับบริหาร

ระดับผู้้้ช่วัยผู้้้จัดการ ผู้้้จัดการอาวัุโสิ

ระดับพื่นักงาน Senior Supervisor

พื่นักงานสิัญ่ญ่าจ้าง

พนักงานเขา-ออก
เข้าใหม่
ลาออก
จำานวันพื่นักงาน ณ สิิ�นป
อัตั้ราการลาออก
อัตั้ราการหยุดงาน

ป 2563
16 คน
15 คน
82 คน
18.29%
0.61%

ป 2562
26 คน
16 คน
81 คน
19.75%
0.65%

40-50 ป 50 ปขึ้นไป

ป 2561

27 คน
23 คน
71 คน
32.39%

การลาคลอดบุตร
จำานวันพื่นักงานที�ลาคลอดบุตั้ร
จำานวันพื่นักงานที�กลับมาทำางานหลังจากลาคลอดบุตั้ร

ป 2563
-

ป 2562

การลาอุปสมบท
จำานวันพื่นักงานที�ลาอุปสิมบท

ป 2563
1 คน

ป 2562

3 คน
3 คน

-
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บุคลากร

การดำาเนินงานดานบรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

โครงสรางการกำากับดูแล
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วัยกรรมการจำานวัน
8 คนเป็นกรรมการทีไ� ม่เป็นผู้้บ้ ริหาร 5 คน (กรรมการ
อิสิระ 5 คน) กรรมการทีเ� ป็นผู้้บ้ ริหาร 3 คน โดยประธุาน
กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสิระ และไม่ใช่กรรมการ
ที�เป็นผู้้้บริหาร และไม่มีอำานาจลงนามผู้้กพื่ันบริษัท
มีการแบ่งแยกหน้าที�ไวั้อย่างชัดเจน คณะกรรมการ
บริษทั มีบทบาทสิำาคัญ่ในการกำากับด้แลองค์กรให้ดำาเนิน
ธุุรกิจด้วัยควัามโปร่งใสิและเป็นธุรรม ตั้ั�งอย้่บนพื่่�นฐาน
การกำากับด้แลกิจการที�ดี คำานึงถืึงควัามรับผู้ิดชอบตั้่อ
สิังคม และสิิ�งแวัดล้อม โดยได้มีคณะกรรมการชุดย่อย
ดังนี� คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ คณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการกำากับด้แลกิจการ
และคณะกรรมการบริหารควัามเสิีย� ง ด้แลงานด้านตั้่างๆ
ที�ระบุไวั้ในกฎบัตั้รของคณะกรรมการแตั้่ละชุด โดยมี
กรรมการผู้้้จัดการทำาหน้าที�ในการบริหารจัดการและ
ดำาเนินการตั้ามนโยบายและแนวัทางที�คณะกรรมการ
บริษัทกำาหนดซึ�งเป็นประโยชน์สิ้งสิุดตั้่อองค์กรและผู้้้มี
สิ่วันได้เสิีย
การประเมิ น ผู้ลการดำา เนิ น งานของคณะกรรมการ
ได้กำาหนดไวั้ในนโยบายการกำากับด้แลกิจการของบริษทั
ประกอบไปด้วัย การประเมินตั้นเองของคณะกรรมการ
บริษัท (ทั�งคณะ) การประเมินตั้นเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อย (ทัง� คณะ) โดยคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนด
ค่าตั้อบแทนจะทำาหน้าที�พื่ิจารณากำาหนดค่าตั้อบแทน
เพื่่� อ เสินอตั้่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ พื่ิ จ ารณาให้
ควัามเห็นชอบและนำาเสินอขออนุมตั้ั ตั้ิ อ่ ทีป� ระชุมสิามัญ่
ผู้้้ถื่อหุ้นประจำาป
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คณะกรรมการบริษัท ได้คำานึงถืึงผู้้้มีสิ่วันได้เสิียทุกฝ่่าย
ให้ได้รบั ข้อม้ลทีถื� ก้ ตั้้องครบถื้วันอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั
เปิ ด โอกาสิแก่ ผู้้ ถื่ อ หุ้ น รายย่ อ ยเสินอช่� อ บุ ค คลเพื่่� อ
รับการคัดเล่อกเป็นกรรมการบริษัท และเสินอวัาระ
การประชุมล่วังหน้า ครั�งแรกในวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน 31 ธุันวัาคม 2562 และครั�งที� 2 วัันที� 21 พื่ฤษภาคม
2563 - 20 มิถืุนายน 2563 เพื่่�อสิ่งเสิริมการใช้สิิทธุิ
ของผู้้้ถื่อหุน้ รายย่อย อีกทั�งประธุานกรรมการ ประธุาน
กรรมการตั้รวัจสิอบ/ประธุานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
และกรรมการทุ ก คนเข้ า ร่ วั มประชุ ม สิามั ญ่ ผู้้้ ถื่ อ หุ้ น
ประจำา ป 2563 ในวัั น ที� 7 สิิ ง หาคม 2563 โดย
พื่ร้ อ มเพื่รี ย งกั น สิ่ ง ผู้ลให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การประเมิ น
คุณภาพื่การจัดประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุน้ (AGM Checklist)
ประจำาป 2562 ด้วัยคะแนน 99 คะแนน จากสิมาคม
สิ่งเสิริมผู้้้ลงทุนไทย (TIA) เป็นสิิ�งที�สิะท้อนถืึงแนวัทาง
การกำากับด้แลกิจการที�โปร่งใสิและสิามารถืสิร้างควัาม
เช่อ� มั�นให้แก่ผู้้ถื่อหุน้ และนักลงทุนได้
บริษัทฯ มีเป้าหมายทางด้านควัามยั�งย่นทั�งเป้าหมาย
ระยะสิัน� และเป้าหมายระยะยาวัในการได้รบั ผู้ลคะแนน
จากการสิำารวัจการกำากับด้แลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
จากผู้ลการสิำารวัจการกำากับด้แลกิจการบริษทั จดทะเบียน
ประจำาป 2563 ซึ�งจัดโดยสิถืาบันกรรมการไทย (IOD)
โดยการสินับสินุนจากตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ได้คะแนนการประเมินการกำากับด้แลกิจการอย้ใ่ น
ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) สิัญ่ลักษณ์ 5 ดาวั
ป 2563 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 124 บริษัทของบริษัท
จดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้่านการคัดเล่อกให้อย้่
ในรายช่�อหุ้นยั�งย่น ป 2563 Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2020

การบริหารความเสี่ยง

การดำาเนินงานดานเศรษฐกิจ
การบริหารแบรนด (Brand Awareness)

เน่อ� งจากตั้ราสิินค้าของบริษทั อาจยังไม่เป็นทีแ� พื่ร่หลาย
และเป็นที�ร้จักในกลุ่มล้กค้าเป้าหมายเท่าที�ควัร บริษัท
มีแผู้นระยะยาวัในการประชาสิัมพื่ันธุ์ตั้ราสิินค้าและ
ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินของบริษัท โดยผู้่านทางช่องทาง
ตั้่างๆ ดังนี�
ประชาสิัมพื่ันธุ์ผู้่านสิ่�อตั้่างๆ (Traditional Media)
ได้แก่ สิ่�อสิิ�งพื่ิมพื่์ นิตั้ยสิาร แผู้่นพื่ับ
ประชาสิัมพื่ันธุ์ผู้า่ นการออกอีเวั้นท์ (Event Marketing)
เช่น มหกรรมทางการเงิน, Money Expo, MAI Forum
เป็นตั้้น
การเผู้ยแพื่ร่ ผู้่ า นช่ อ งทางสิ่� อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย เช่ น
Facebook, Fanpage หร่อ Line@
เป้าหมายระยะยาวั 2562 - 2565 : มียอด like page
จำานวัน 10,000 like

•
•

•

ผู้ลการดำาเนินการ ป 2563 : มียอด like page จำานวัน
4,314 liked คิดเป็น 43.14% ของเป้าหมาย

กรรมการตั้รวัจสิอบซึ�งทำาหน้าที�เป็นกรรมการบริหาร
ควัามเสิีย� งและคณะผู้้บ้ ริหารควัามเสิีย� ง มีหน้าทีก� ำาหนด
นโยบายบริหารควัามเสิี�ยง เสินอตั้่อคณะกรรมการ
บริษัทพื่ิจารณาอนุมตั้ั ิ กำาหนดกลยุทธุ์ และแผู้นบริหาร
ควัามเสิีย� งทีสิ� อดคล้องกับกลยุทธุ์ขององค์กร กำากับด้แล
ตั้ิดตั้ามการนำาไปปฏิิบัตั้ิ
คณะผู้้้บริหารควัามเสิี�ยง ประกอบไปด้วัยผู้้้บริหารจาก
ทุกหน่วัยงาน โดยมีกรรมการผู้้้จัดการเป็นผู้้้นำาในการ
ดำาเนินการให้เป็นไปตั้ามนโยบายบริหารควัามเสิี�ยง
เพื่่�อให้การบริหารงานดำาเนินไปอย่างมีประสิิทธุิภาพื่
ภายใตั้้ควัามเสิี�ยงที�ยอมรับได้ที�ระบุไวั้ในค้่ม่อบริหาร
ควัามเสิี�ยง และปล้กฝ่ังให้การบริหารควัามเสิี�ยงเป็น
วััฒนธุรรมองค์กร และดำาเนินงานภายใตั้้การกำากับด้แล
ของคณะกรรมการบริษัท โดยผู้่านการกลั�นกรองของ
คณะกรรมการบริหารควัามเสิี�ยง
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริ ษั ท ฯ ตั้ระหนั ก ถืึ ง ควัามสิำา คั ญ่ ของการบริ ห าร
จัดการควัามเสิี�ยง โดยคำานึงถืึงปัจจัยจากภายในและ
ภายนอก การเปลีย� นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สิังคม และ
สิิ�งแวัดล้อมที�อาจจะเกิดขึ�น บริษัทฯ จึงได้มีการบริหาร
จัดการควัามเสิี�ยงให้อย้่ในระดับที�ยอมรับได้ ตั้ลอดจน
ป้องกันหร่อบรรเทาผู้ลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นมาได้
บริษัทมีการบริหารจัดการควัามเสิี�ยงตั้ามมาตั้รฐาน
สิากล (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission : COSO โดยมีคณะกรรมการ
บริหารควัามเสิี�ยง (Risk Management Committee :
RMC) ปฏิิบตั้ั หิ น้าทีโ� ดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบซึง� เป็น
กรรมการอิสิระทัง� คณะ กำากับด้แลการบริหารควัามเสิีย� ง
องค์ ก รให้ ดำา เนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิิ ท ธุิ ภ าพื่ เพื่่� อ ลด
ผู้ลกระทบตั้่อการดำาเนินธุุรกิจและรักษาควัามสิามารถื
ในการแข่งขัน ตั้ลอดจนตั้อบสินองควัามคาดหวัังของ
ผู้้้ มี สิ่ วั นได้ เ สิี ย โดยบริ ษั ท มี ก ารวัิ เ คราะห์ ประเมิ น
ควัามเสิี�ยงที�ครอบคลุมทุกด้าน และควัามเสิี�ยงอาจ
สิ่งผู้ลกระทบตั้่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ตั้ลอดจน
กำาหนดแนวัทางการบริหารควัามเสิี�ยงตั้ามที�ได้แสิดงไวั้
ในแบบแสิดงรายการข้อม้ลประจำาป/รายงานประจำาป
ของบริษัท หัวัข้อ “การบริหารจัดการปัจจัยเสิี�ยง”

ผู้ลประกอบการของบริษัท

ผู้ลการดำาเนินงานป 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย
ยอดรายได้สิุทธุิ
396,423,745 บาท
กำาไรก่อนดอกเบี�ย ภาษี
และค่าเสิ่�อมราคา (EBITDA)
215,722,697 บาท
กำาไรสิุทธุิ
71,241,213 บาท
กำาไรตั้่อหุ้น
0.32 บาท
อัตั้ราผู้ลตั้อบแทนสิ่วันของผู้้้ถื่อหุน้ (ROE)
6.45%

ดานนวัตกรรมในองคกร
บริษทั ได้นาำ Robotic Process Automation เข้ามาช่วัย
ในการดำาเนินการด้านตั้่างๆ ดังนี� ค่อ การกระทบยอด
หาควัามผู้ิ ด ปกตั้ิ ข องล้ ก หนี� ก ารค้ า ช่ วั ยลดเวัลาการ
ทำางาน 90-92%, ค้นหารายช่�อล้กค้าเป้าหมายจาก
เวั็บไซตั้์ ในสิ่วันนี�การใช้เวัลาตั้่อ 1 รายการ ยังอย้่
ระหวั่างการพื่ัฒนาเพื่่อ� เพื่ิ�มประสิิทธุิภาพื่, การกระจาย
ข้ อ ม้ ล ของล้ ก ค้ า ที� สิ มั ค รผู้่ า นเวั็ บ ไซตั้์ บ ริ ษั ท ให้ กั บ
ฝ่่ายขายโดยตั้รง ในการสิ่งข้อม้ลให้กับฝ่่ายขายและ
การตั้ลาดช่วัยให้ฝ่่ายขายและการตั้ลาดทราบได้ทันที
และสิามารถืดำาเนินการตั้่อไปอย่างรวัดเร็วั

ดานสิ่งแวดลอม

ในป 2563 บริษัทฯ ได้มีการปล่อยสิินเช่�อให้กับล้กค้า
ที�ทำางานให้กับธุุรกิจพื่ลังงานแสิงอาทิตั้ย์ โดยปริมาณ
สิินเช่�อที�สินับสินุนเป็นจำานวัน 70.14 ล้านบาท
เน่�องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรที�ทำาธุุรกิจด้านการเงิน
ดั ง นั� น นั บ ได้ วั่ า บริ ษั ท เป็ น สิ่ วั นหนึ� ง ในการช่ วั ยให้
ผู้้ป้ ระกอบการได้เข้าถืึงแหล่งเงินทุนนอกเหน่อจากเงินทุน
ภาคธุนาคารรวัมไปถืึงช่วัยแก้ปญ่
ั หาหนีน� อกระบบให้กบั
SMEs โดยปริมาณการปล่อยสิินเช่อ� ในป 2563 รวัมเป็น
จำานวัน 8,353 ล้านบาท หากคิดเป็นสิัดสิ่วันของการ
แก้ไขปัญ่หาหนีน� อกระบบ บริษทั ได้มสิี วั่ นช่วัยให้ SMEs
ประหยัดตั้้นทุนไปได้ 1.5-3.0% เม่อ� คำานวัณจากปริมาณ
การปล่อยสิินเช่�อเป็นเงิน 125-250 ล้านบาท

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เทคโนโลยีทางการเงินเปลี�ยนแปลงไปทำาให้บริษัทฯ
ตั้้องปรับองค์กรเพื่่�อให้สิามารถืดำาเนินธุุรกิจไปได้ด้วัยดี
บริษัทมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบสิารสินเทศหลัก
(Core Business Application) ให้มีควัามทันสิมัยและ
มีประสิิทธุิภาพื่การทำางานมากยิ�งขึ�น
ในป 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ ดำา เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบ
สิารสินเทศหลัก (Core Business Application) ตั้่อเน่อ� ง
จากปที�ผู้่านมา ให้มีควัามทันสิมัยและมีประสิิทธุิภาพื่
ในการทำา งานมากยิ� ง ขึ� น และได้ มี ก ารจั ด หาและ
พื่ัฒนาเคร่�องม่อในการจัดเก็บเอกสิารให้อย้่ในร้ปของ
electronic file เพื่่อ� ควัามสิะดวักในการจัดเก็บและค้นหา
บริ ษั ท กำา หนดมาตั้รการในการั ก ษาควัามปลอดภั ย
ของข้อม้ลมีการกำาหนดสิิทธุิในการเข้าถืึงข้อม้ลแตั้่ละ
ประเภทไวั้อย่างชัดเจน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษทั ฯ ตั้ระหนักถืึงควัามสิำาคัญ่ของทรัพื่ยากรธุรรมชาตั้ิ
ที�นับวัันมีแตั้่จะหมดไป การเปลี�ยนแปลงของสิภาพื่
ภ้มอิ ากาศของโลกในปัจจุบนั อย้ใ่ นภาวัะวัิกฤตั้ ทุกหน่วัย
กิจกรรมควัรจะตั้้องร่วัมม่อกันในการลดผู้ลกระทบที�
เกิดขึ�นจากการทำากิจกรรมตั้่างๆ
บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศเจตั้นารมย์ เข้ า ร่ วั มโครงการ
เฉลิ ม พื่ระเกี ย รตั้ิ เ สิริ ม สิร้ า งตั้ลาดทุ น ธุรรมาภิ บ าล
เน่�องในโอกาสิมหามงคลพื่ระราชพื่ิธุีบรมราชาภิเษก
ในการสิ่ บ สิานพื่ระราชปณิ ธุ านในเร่� อ งปรั ช ญ่าของ
เศรษฐกิ จ พื่อเพื่ี ย ง โดยการดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ ด้ วั ยควัาม
รับผู้ิดชอบ คำานึงถืึงประโยชน์ตั้อ่ สิังคม และสิิง� แวัดล้อม
อันจะนำามาซึง� ประโยชน์ทยี� งั� ย่นของธุุรกิจ ประโยชน์ของ
ผู้้้เกี�ยวัข้อง และประโยชน์สิุขของสิังคมและประชาชน
โดยรวัม สิอดคล้องกับเป้าหมายการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น
(SDGs) ของประชาคมโลก ในเร่�องที�บริษัทกำาหนดไวั้
ค่อ การลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก โดยการคัดแยก
ขยะเพื่่�อการรีไซเคิลโดยบริษัทได้ตั้ั�งเป้าหมายในการ
ดำาเนินการไวั้ ดังนี�
ในป 2562 เป้ า หมายในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เร่อนกระจก 1-5% ภายในป 2565 เป้าหมายในการ
ลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก 5-20%
ผู้ลการดำา เนิ น งานในป 2563 ลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เร่อนกระจกได้ 3.13%

ดัชนีขอมูลตามกรอบการรายงาน
GRI STANDARDS
GRI STANDARD

DISCLOSURE

GRI 101 :
Foundation 2016

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

Reporting principles
Making claims related to the use of the
GRI Standards
Organizational profile
General
102-1 Name of the organization
Disclosures
GRI 102 :
brands, products,
General disclosures 102-2 Activities,
and
services
2016
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees
and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the
organization and its supply chain
102-11 Precautionary principle or
approach
Strategy
102-14 Statement from senior
decision-maker
Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards,
and norm of behavior
102-18 Governance Structure
102-19 Deligating authority
102-20 Executive-level responsibility
for economic, environmental
and social topics
102-32 Highest governance body's role
in sustainability reporting
Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-42 Identifying and selecting
stakeholders
102-43 Approach to stakeholder
engagement
102-44 Key topics and concerns raised
102-47 List of material topics
102-55 GRI content index
103-1 Explanation of the material topic
Anti-corruption
and its boundaries
GRI 103 :
Management
103-2 The management approach
Approach 2016
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach

PAGE
NUMBER (s)
EXTERNAL RELATION
Annual
SD OMISSION VERIFICATION TO SDGs
Report Report

21
12, 13,
23-30
21
21
8
73
58
15-18
94-107
7
94-107
110-116
110
96
108
59-60
59-60
59-60
61
61
77-78
61
65
65
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GRI STANDARD

Energy
GRI 103 :
Management
Approach 2016
Water
GRI 103 :
Management
Approach 2016
Emissions
GRI 103 :
Management
Approach 2016
GRI 305
Emissions 2016

Employment
GRI 103 :
Management
Approach 2016
GRI 401 :
Employment 2016
Training and
Education
GRI 103 :
Management
Approach 2016
GRI 404 :
Training and
education 2016

DISCLOSURE

103-1 Explanation of the material topic
and its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management
approach
103-1 Explanation of the material topic
and its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management
approach
103-1 Explanation of the material topic
and its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management
approach
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2)
GHG emissions
305-3 Other indirect (Scope 3)
GHG emissions
305-4 GHG emission intensity
103-1 Explanation of the material topic
and its boundaries
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
401-1 New Employee hires and
employee turnover
103-1 Explanation of the material topic
and its boundaries
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
404-1 Average hours of training per
year per employee
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61
62-63
61
61
62-63
61
61
63
63
63
63
63
63
61
68-71
68-71
73
61
68-71
68-71
68-71
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การวิเคราะห
และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดการ

แม้วั่าบริษัทฯ มีผู้ลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินที�หลากหลายครอบคลุมทั�งสิายวังจรธุุรกิจ แตั้่อย่างไรก็ตั้าม ในป 2563
รายได้รวัมของบริษัทฯ ในป 2563 เป็นจำานวัน 396.42 ล้านบาท เม่�อเทียบกับรายได้รวัมของบริษัทฯ ในป 2562
เป็นจำานวัน 456.60 ล้านบาท รายได้รวัมลดลงเป็นจำานวัน 60.18 ล้านบาท หร่อคิดเป็นร้อยละ 13.18

(ก) รายได
รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ป 2563 ประกอบด้วัย รายได้ดอกเบี�ย รายได้คา่ ธุรรมเนียมและบริการ และ
รายได้อ่�น จะคิดเป็นสิัดสิ่วันร้อยละ 62.74 ร้อยละ 29.97 และร้อยละ 7.29 ตั้ามลำาดับ จะเห็นได้วั่ารายได้ดอกเบี�ย
จะเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ จะมีสิัดสิ่วันสิ้งกวั่ารายได้ประเภทอ่�น ซึ�งเป็นไปตั้ามแผู้นกลยุทธุ์การดำาเนินงานของ
ป 2563 ซึ�งเป็นปที�ภาวัะเศรษฐกิจยังไม่สิ่งผู้ลดีแก่ผู้้ประกอบการ SMEs บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการให้สิินเช่อ� โครงการ
(Project Backup Financing) และสิินเช่�อเพื่่�อคำ�าประกันซอง (Bid Bond) โดยทำาการคัดเล่อกล้กค้าที�มีประวััตั้ิดีจาก
การใช้ผู้ลิตั้ภัณฑ์์สินิ เช่อ� การซ่อ� สิิทธุิเรียกร้อง (Factoring) เพื่่�อนำาเสินอผู้ลิตั้ภัณฑ์์สินิ เช่อ� ดังกล่าวั เน่อ� งจากเป็นสิินเช่อ�
ที�มอี ัตั้ราผู้ลตั้อบแทนสิ้งให้มสิี ัดสิวันที�เพื่ิ�มสิ้งขึ�น จะทำาให้บริษัทฯ สิามารถืทำารายได้ได้สิ้งขึ�น บนฐานควัามเสิี�ยงตั้ำ�า
รายไดดอกเบี้ย ประกอบด้วัยรายได้จากการให้บริการสิินเช่อ� ประเภทสิัญ่ญ่าเช่าการเงิน สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ การรับโอน
สิิทธุิเรียกร้อง และสิินเช่�อเพื่่อ� สินับสินุนโครงการ โดยแสิดงการเปลี�ยนแปลงของรายได้ดอกเบี�ยแยกตั้ามผู้ลิตั้ภัณฑ์์
สิำาหรับปสิิ�นสิุด ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 ดังนี�
(หน่วัย: พื่ันบาท)
งบการเงินรวม
รายไดดอกเบี้ย

• สิัญ่ญ่าเช่าการเงิน
• สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ
• การซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง
• สิัญ่ญ่าก้้ย่มเงิน
รวมรายไดดอกเบี้ย

ป 2563
พันบาท

สวนเปลี่ยนแปลง

ป 2562

รอยละ

พันบาท

รอยละ

จำานวน

รอยละ

9,075
9,860
108,605

3.65
3.97
43.66

13,606
16,715
117,305

4.68
5.74
40.32

(4,531)
(6,855)
(8,700)

(33.30)
(41.01)
(7.42)

121,192
248,732

48.72
100.00

143,304
290,930

49.26
100.00

(22,112)
(42,198)

(15.43)
(14.50)
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ภาพรวมผู้ลการดำาเนินงาน

จากตั้ารางดังกล่าวัสิิ�นสิุด ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 จะเห็นวั่าสิัดสิ่วันรายได้ดอกเบี�ยจากการให้สิินเช่อ� ระยะยาวั
ได้แก่ สิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินมีสิัดสิ่วันร้อยละ 3.65 และสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อมีสิัดสิ่วันร้อยละ 3.97 รวัมเป็นสิัดสิ่วันรายได้
ดอกเบี�ยประเภทสิินเช่�อระยะยาวัร้อยละ 7.62 และรายได้ดอกเบี�ยได้จากการให้สิินเช่�อระยะสิั�น ได้แก่ การซ่�อ
สิิทธุิเรียกร้องมีสิัดสิ่วันร้อยละ 43.66 และสิัญ่ญ่าก้้ย่มเงินมีสิัดสิ่วันร้อยละ 48.72 รวัมเป็นสิัดสิ่วันรายได้ดอกเบี�ย
ประเภทสิินเช่�อระยะสิั�นร้อยละ 92.38 ในขณะที�ในช่วังเวัลาเดียวักันป 2562 สิัดสิ่วันรายได้ดอกเบี�ยประเภท
สิินเช่อ� ระยะยาวัร้อยละ 10.42 สิัดสิ่วันประเภทสิินเช่�อระยะสิั�นร้อยละ 89.58 ซึ�งจะเห็นได้วั่า บริษัทฯ สิามารถื
ทำารายได้ดอกเบี�ยตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าการเงิน และรายได้ดอกเบี�ยตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อซึ�งเป็นสิินเช่�อระยะยาวัสิิ�นสิุด
ณ 31 ธุันวัาคม 2563 เป็นจำานวันเงิน 18.94 ล้านบาท ลดลงจากช่วังเวัลาเดียวักันในป 2562 จำานวันเงิน 11.39
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.55 สิำาหรับรายได้ดอกเบี�ยจากการซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง ในป 2563 ลดลงร้อยละ 7.42 และ
รายได้ดอกเบี�ยจากการให้ก้ย่มลดลงร้อยละ 15.43 จากปก่อน
อย่างไรก็ตั้าม ผู้ลการดำาเนินงานทีจ� ริงไม่เป็นไปตั้ามเป้าหมายการเตั้ิบโตั้ทางรายได้ที�ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้คาดการณ์
ไวั้เน่อ� งมาจากเหตัุ้ผู้ล ดังนี�
1. สิถืานการณ์โควัิด-19 ซึ�งกดดันภาพื่รวัมเศรษฐกิจไทยชะลอตั้ัวั
2. นโยบายการบริหารจัดการการกระจายตั้ัวัของพื่อร์ตั้สิินเช่�อ โดยการลดให้สิินเช่�อในธุุรกิจภาคการก่อสิร้างใน
ล้กค้ารายใหม่เพื่่อ� ควับคุมควัามเสิี�ยงให้ลดลง ถืึงแม้มีควัามตั้้องการสิินเช่�อประเภทนี�สิ้งมากก็ตั้าม
3. นโยบายการพื่ิจารณาสิินเช่�อในสิภาวัะเศรษฐกิจที�มีควัามเสิี�ยงตั้่อการเกิดหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้
4. สิภาพื่เศรษฐกิจโดยรวัมที�ยังคงอย้่ในภาวัะชะลอตั้ัวัทำาให้กิจกรรมทางธุุรกิจหดตั้ัวัลง ซึ�งเป็นสิาเหตัุ้ให้มีปริมาณ
ของหนี�การค้าสิ้ง บริษัทฯ สิามารถืรับซ่�อหนี�ได้นอ้ ยลง
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วัยรายได้จากการให้บริการสิินเช่อ� ประเภทสิัญ่ญ่าเช่าการเงิน สิัญ่ญ่า
เช่าซ่อ� การรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง และสิินเช่อ� เพื่่อ� สินับสินุนโครงการและการคำ�าประกันซอง โดยแสิดงการเปลีย� นแปลง
ของรายได้ค่าธุรรมเนียมและบริการแยกผู้ลิตั้ภัณฑ์์ สิำาหรับปสิิ�นสิุด ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 ดังนี�
(หน่วัย: พื่ันบาท)
งบการเงินรวม
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการ

• สิัญ่ญ่าเช่าการเงิน
• สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ
• การซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง
• สิัญ่ญ่าก้้ย่มเงิน
• การออกหนังสิ่อคำ�าประกันซอง
• การออก Letter of Credit
• อ่�นๆ

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ

ป 2563
พันบาท

381
44
49,569
58,815
9,965
22
118,796

สวนเปลี่ยนแปลง

ป 2562

รอยละ

พันบาท

0.32
233
0.04
56
41.72 41,255
49.51 84,950
8.39 13,517
1,251
0.02
22
100.00 141,284

รอยละ

จำานวน

0.16
148
0.04
(12)
29.20
8,314
60.13 (26,135)
9.57 (3,552)
0.88 (1,251)
0.02
0
100.00 (22,488)

รอยละ

63.52
(21.43)
20.15
(30.77)
(26.28)
(100)
0
(15.92)

จากตั้าราง ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 จะเห็นได้วั่าสิัดสิ่วันรายได้ค่าธุรรมเนียมสิ่วันใหญ่่จะมาจากการให้บริการ
ประเภทสิินเช่�อระยะสิั�นถืึงร้อยละ 99.64 รายได้ค่าธุรรมเนียมและบริการจากการให้สิินเช่�อระยะสิั�น ได้แก่ การ
ซ่�อสิิทธุิเรียกร้องเพื่ิ�มขึ�นร้อยละ 20.15 จากปก่อน อย่างไรก็ตั้าม ค่าบริการวัิเคราะห์สิินเช่�อตั้ามสิัญ่ญ่าให้ก้ย่มเงิน
ลดลงร้อยละ 30.77 จากปก่อน เป็นผู้ลมาจากการที�บริษัทฯ มีการชะลอการปล่อยสิินเช่อ� ประเภทสิัญ่ญ่าเงินก้้ย่ม
เงินในบางภาคอุตั้สิาหกรรม แตั้่ในขณะเดียวักันรายได้คา่ ธุรรมเนียมจากการเปิดใช้วังเงินของสิินเช่อ� ประเภทการซ่อ�
สิิทธุิเรียกร้องเพื่ิม� ขึน� เน่อ� งจากเป็นสิินเช่อ� ทีม� คี วัามเสิีย� งน้อย ทัง� นี� จากการทีบ� ริษทั ฯ พื่ิจารณาปรับกลยุทธุ์ไปมุง่ เน้น
การให้สิินเช่อ� ประเภทการซ่�อสิิทธุิเรียกร้องเพื่ราะเป็นสิินเช่อ� ที�มีควัามเสิี�ยงน้อย เน่�องจากบริษัทฯ ได้พื่ิจารณาเห็น
วั่าในปัจจัยแวัดล้อมด้านเศรษฐกิจและสิถืานการณ์โควัิด-19 อาจจะสิ่งผู้ลให้ล้กค้าที�ขอสิินเช่�อประเภทสิินเช่�อเงิน
ก้้ย่มไม่สิามารถืสิ่งมอบสิินค้าและบริการได้และเบิกไปตั้ามกำาหนดระยะเวัลาสิ่งมอบ
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รายไดอื่น สิ่วันใหญ่่มาจากรายได้ดอกเบี�ยจ่ายชำาระล่าช้าคิดเป็นสิัดสิ่วันร้อยละ 81.79 และ ร้อยละ 73.37
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 ดังนี�
(หน่วัย: พื่ันบาท)
งบการเงินรวม
ป 2563

รายไดอื่น

รวมรายไดอนื่

รอยละ

23,635
5,261
28,896

81.79
18.21
100.00

พันบาท

รอยละ

17,896
6,494
24,390

73.37
26.63
100.00

จำานวน

5,739
(1,233)
4,506

รอยละ

32.07
(18.99)
18.47

(ข) คาใชจาย
ประกอบด้วัย ค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนี�สิ้ญ่และหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สิำาหรับปสิิ�นสิุด ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 ดังนี�
(หน่วัย: พื่ันบาท)
งบการเงินรวม
ป 2563

คาใชจาย

• ค่าใช้จ่ายในการบริการ
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
นด้านเครดิตั้
• ผู้ลขาดทุ
ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�น

(หนี�สิ้ญ่และหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่)
รวมตนทุนและคาใชจาย

พันบาท

สวนเปลี่ยนแปลง

ป 2562

รอยละ

พันบาท

รอยละ

จำานวน

รอยละ

35,928
89,626
86,658

12.91
32.21
31.14

40,282
90,442
83,978

12.39
27.81
25.82

(4,354)
(816)
2,680

(10.81)
(0.90)
3.19

66,063
278,275

23.74
100.00

110,522
325,224

33.98
100.00

(44,459)
(46,949)

(40.23)
(14.44)

คาใชจายในการบริการและการบริหาร
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร 125.55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
ปก่อนซึ�งเท่ากับ 130.72 ล้านบาท ลดลง 5.17 ล้านบาท หร่อลดลงร้อยละ 3.96 เกิดจากค่าคอมมิชชั�นฝ่่ายขาย
ลดลงซึ�งแปรผู้ันตั้ามการลดลงของยอดรายได้ที�ลดลงเช่นกัน

คาใชจายทางการเงิน
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่ิ�มขึ�นร้อยละ 3.19 จากช่วังเวัลาเดียวักันในปก่อน เน่�องจากมี
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ ก้ท้ สิี� ง้ ขึน� (ไม่นบั รวัมดอกเบีย� จ่ายในอัตั้ราทีก� ำาหนดไวั้) และมีคา่ ใช้จา่ ยดอกเบีย� จากการออก
หุ้นในเด่อนธุันวัาคม 2562 เพื่่อ� รองรับการจ่ายชำาระค่นหุน้ ก้้ที�ครบกำาหนดในไตั้รมาสิที� 1 ป 2563
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• รายได้ดอกเบีย� จ่ายชำาระล่าช้า
• อ่�นๆ

พันบาท

สวนเปลี่ยนแปลง

ป 2562

ผู้ลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
แสิดงให้เห็นการตั้ั�งค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�น โดยแสิดงเปรียบเทียบสิำาหรับปสิิ�นสิุดวัันที�
31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 เป็นดังนี�
(หน่วัย: พื่ันบาท)
งบการเงินรวม

แยกตามประเภทธุรกิจ

ยอดยกมา
บวัก : ปรับปรุงผู้ลกระทบจากมาตั้รฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่�องม่อทางการเงิน (หมายเหตัุ้ 4.1)
ยอดคงเหล่อ ณ วัันที� 1 มกราคม 2563
บวัก : สิำารองผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�น
บวัก : ค่าเผู้่อ� หนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่
บวัก : หนี�สิ้ญ่รับค่น
หัก : หนี�สิ้ญ่
ยอดยกไป

2563

2562

251,636
94,626

158,914
-

346,262
66,063
(112,065)
300,260

158,914
110,522
5,500
(23,300)
251,636

สิำาหรับปสิิ�นสิุดวัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 บริษัทฯ มีสิำารองค่าเผู้่อ� ผู้ลขาดทุนด้านเครตั้ิดที�คาดวั่าจะเกิดขึ�นเพื่ิ�มขึ�นอีก
66.06 ล้านบาท และปรับปรุงผู้ลกระทบจากการนำามาตั้รฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เคร่อ� งม่อทางการเงินมาถื่อ
ปฏิิบัตั้ิเป็นจำานวัน 94.63 ล้านบาท รวัมถืึงการตั้ัดจำาหน่ายหนี�สิ้ญ่ระหวั่างปเป็นจำานวัน 112.07 ล้านบาท รวัมเป็น
จำานวันค่าเผู้่อ� ผู้ลขาดทุนด้านเครตั้ิดทีค� าดวั่าจะเกิดขึน� ณ สิิน� ป 2563 เป็นจำานวัน 300.26 ล้านบาท ซึง� การเปลีย� นแปลง
มาตั้รฐานบัญ่ชีดังกล่าวัสิ่งผู้ลกระทบตั้่อบริษัทในการตั้ั�งค่าใช้จ่ายทันทีหากมีสิัญ่ญ่าณการผู้ิดนัดชำาระหนี� หร่อมี
การเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสิำาคัญ่ตั้่อควัามสิามารถืในการชำาระหนี�ของล้กหนี� แตั้กตั้่างกับมาตั้รฐานบัญ่ชีเดิมที�ตั้ั�ง
ค่าใช้จ่ายเม่�อเกิดเหตัุ้ผู้ิดนัดชำาระหนี�แล้วั
อย่างไรก็ตั้าม บริษทั มีนโยบายในการบริหารจัดการสิัดสิ่วันของกลุม่ ล้กค้าในแตั้่ละกลุม่ อุตั้สิาหกรรมไม่เกิน 25% ซึง�
ไม่เป็นไปตั้ามนโยบายของบริษัทฯ ทั�งนี� เน่�องจากการให้สิินเช่อ� ในกลุ่มกิจการรับเหมาก่อสิร้าง บริษัทฯ มีนโยบาย
ให้สินิ เช่อ� ไปทีละงวัดงาน ดังนัน� จึงเป็นการให้สินิ เช่�อตั้่อเน่อ� งสิำาหรับโครงการที�ยงั ไม่แล้วัเสิร็จอีกทัง� บริษทั ฯ ยังเพื่ิม�
หลักเกณฑ์์ในการพื่ิจารณาสิินเช่อ� มากขึ�น ทำาให้ไม่สิามารถืกระจายกลุ่มล้กค้าไปยังกลุ่มอุตั้สิาหกรรมอ่�นได้ในทันที
แตั้่อย่างไรก็ตั้าม จากตั้ารางการแสิดงรายละเอียดสิัดสิ่วันกลุม่ ล้กค้าในกลุม่ อ่�นๆ จะเห็นได้วัา่ มีสิัดสิ่วันที�สิ้งขึ�นเป็น
สิ่วันใหญ่่ ซึ�งสิะท้อนถืึงการมุง่ เน้นการบริหารกระจายพื่อร์ตั้สิินเช่�อ
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดของสิัดสิ่วันกลุ่มล้กค้าเป็นไปตั้ามรายละเอียด ดังนี�
กลุมลูกคา

รับเหมาก่อสิร้าง
ตั้ิดตั้ั�งสิาธุารณ้ปโภค
ธุุรกิจไอที
จัดหาแรงงาน
ซ่�อมาขายไป
อ่�นๆ (รวัมทั�งสิิ�น 25 กลุ่มอุตั้สิาหกรรม)
รวม

2563(รอยละ)

2562(รอยละ)

35.3
11.7
7.9
6.4
6.3
32.4
100

29.2
6.0
4.7
6.5
5.3
48.3
100

ณ 31 ธุันวัาคม 2563 บริษัทฯ มีล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เป็นจำานวันทั�งหมดประมาณ 413.05 ล้านบาท
ทัง� นี� บริษทั ฯ พื่ิจารณาแล้วัเห็นวั่าการตั้ัง� สิำารองค่าเผู้่อ� หนีสิ� งสิัยจะสิ้ญ่มีควัามเหมาะสิมและเพื่ียงพื่อเน่อ� งจากล้กหนี�
ของบริษัทฯ มีค้่สิัญ่ญ่าเป็นหน่วัยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่่ซึ�งมีควัามเสิี�ยงตั้ำ�า
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ผู้ลการดำาเนินงานแยกตามสวนงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสิร้างองค์กรเป็นหน่วัยธุุรกิจตั้ามประเภทของการบริการ ในระหวั่างงวัดปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสิร้างของสิ่วันงานดำาเนินงานที�รายงาน
ข้อม้ลรายได้และกำาไรสิำาหรับปสิิ�นสิุด ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 มีดังตั้่อไปนี�

(หน่วัย: พื่ันบาท)

สวนงานการให
สวนงานการให
บริการทางการเงิน บริการขอมูลและ การตัดรายการ
ในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหขอมูล บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม

รายได
รายได้จากล้กค้าภายนอก
รายได้ดอกเบี�ย
รายได้คา่ ธุรรมเนียมและค่าบริการ
รายได้อ่�น
รวมรายได
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี�สิ้ญ่และหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับงวด

•
•

248,732
61,276
28,836
338,844
(87,297)
(24,080)
(87,432)
(66,062)
(38,096)
35,877

57,520
831
58,351
(132)
(11,848)
(2,194)
(1)
(8,812)
35,364

(771)
(771)
771
-

248,732
118,796
28,896
396,424
(86,658)
(35,928)
(89,626)
(66,063)
(46,908)
71,241
(หน่วัย: พื่ันบาท)

สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สวนงานการให
สวนงานการให
บริการทางการเงิน บริการขอมูลและ การตัดรายการ
ในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหขอมูล บัญชีระหวางกัน งบการเงินรวม

รายได
รายได้จากล้กค้าภายนอก
รายได้ดอกเบี�ย
รายได้คา่ ธุรรมเนียมและค่าบริการ
รายได้อ่�น
รวมรายได
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี�สิ้ญ่และหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับงวด

•
•

290,930
55,284
24,169
370,383
(84,397)
(23,037)
(88,211)
(110,522)
(14,622)
49,594

86,000
640
86,640
(17,245)
(2,231)
(13,660)
53,504

(419)
(419)
419
-

290,930
141,284
24,390
456,604
(83,878)
(40,282)
(90,442)
(110,522)
(28,282)
103,098
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สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ค) กำาไรสุทธิ
สิิ�นสิุด ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มี
กำาไรสิุทธุิจำานวัน 71.24 ล้านบาท และ 103.10 ล้านบาท
ตั้ามลำาดับ ลดลงร้อยละ 30.90 เน่�องจากรายได้ที�ลดลง
60.18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางภาษีที�เพื่ิ�มขึ�น 18.63
ล้ า นบาท ซึ� ง มาจากผู้ลกระทบของการตั้ั ด จำา หน่ า ย
หนี�สิ้ญ่ประจำาป 2563 จำานวัน 112.06 ล้านบาท ทำาให้
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้รอตั้ัดบัญ่ชีเพื่ิ�มขึ�น
22.41 ล้านบาท อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ มีผู้ลขาดทุน
ด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�น(หนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่)ลดลง
44.46 ล้านบาท เน่�องจากป 2562 ตั้ั�งค่าใช้จ่ายหนี�
สิงสิัยจะสิ้ญ่เพื่่�อรองรับผู้ลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
มาตั้รฐานทางการเงินฉบับที� 9

(ง) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่สำาคัญ
ในระหวั่างป 2563 บริษทั ฯ ได้นำามาตั้รฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ซึ�งมีผู้ลบังคับใช้สิำาหรับงบการเงิน
ทีม� รี อบระยะเวัลาบัญ่ชีทเี� ริม� ในหร่อหลังวัันที� 1 มกราคม
2563 มาถื่อปฏิิบัตั้ิ ดังนี�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุมเครื่องมือทางการเงิน
การนำา มาตั้รฐานกลุ่ ม นี� ม าถื่ อ ปฏิิ บั ตั้ิ มี ผู้ ลกระทบตั้่ อ
งบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ในเร่� อ งการรั บ ร้้ ร ายการ
ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ โดยกลุ่มบริษัทรับร้้ผู้ลขาดทุน
ด้านเครดิตั้ที�คาดวั่าจะเกิดขึ�นตั้่อสิินทรัพื่ย์ทางการเงิน
โดยไม่ จำา เป็ น ตั้้ อ งรอให้ เ หตัุ้ ก ารณ์ ที� มี ก ารด้ อ ยค่ า
ด้านเครดิตั้เกิดขึน� ก่อน กลุม่ บริษทั ใช้วัธุิ กี ารทัวั� ไปในการ
พื่ิจารณาค่าเผู้่อ� ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ทีค� าดวั่าจะเกิดขึน�
ตั้ลอดอายุสิำาหรับล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเงินให้ก้ย่ม ล้กหนี�
จากการรับซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง และล้กหนี�ตั้ามสิั ญ่ญ่า
เช่าการเงินและเช่าซ่�อ และใช้วัิธุีการอย่างง่ายในการ
พื่ิจารณาค่าเผู้่อ� ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ทีค� าดวั่าจะเกิดขึน�
ตั้ลอดอายุสิำาหรับล้กหนี�การค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่อง สัญญาเชา
มาตั้รฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 ใช้แทน
มาตั้รฐานการบัญ่ชี ฉบับที� 17 เร่อ� ง สิัญ่ญ่าเช่า มาตั้รฐาน
ฉบับนี�ได้กำาหนดหลักการของการรับร้้รายการ การวััด
ม้ลค่า การแสิดงรายการและการเปิดเผู้ยข้อม้ลของ
สิัญ่ญ่าเช่า และกำาหนดให้ผู้้เช่ารับร้้สิินทรัพื่ย์และหนี�
สิินสิำาหรับสิัญ่ญ่าเช่าทุกรายการทีม� รี ะยะเวัลาในการเช่า
มากกวั่า 12 เด่อน เวั้นแตั้่สินิ ทรัพื่ย์อา้ งอิงนัน� มีมล้ ค่าตั้ำ�า
ผู้ลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญ่ชี บริษัทฯ
รับร้ผู้้ ลกระทบสิะสิมของการนำามาตั้รฐานดังกล่าวัมาถื่อ
ปฏิิบัตั้ิครั�งแรกปรับปรุงกับงบแสิดงฐานะทางการเงิน
ณ วัันที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการ
เงินปก่อนที�แสิดงเปรียบเทียบ
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ผู้ลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
อัตราสวนทางการเงินที่สาำ คัญ
ขอมูล

งบการเงินรวม
ป 2563 ป 2562 ป 2561
1.66
2.33
2.83
17.97 22.58 33.44
6.45
9.24 14.05
9.23 11.09 10.74
4.66
4.59
4.99
4.57
6.50
5.75
8.03
9.36 10.27
4.77
5.33
7.50
2.30
3.32
5.94
12.80 14.70 17.77
1.46
2.14
1.42
1.33
2.01
1.25
6.43

9.17

4.79

6.65
2.08
-0.27
55.95
73.03
11.14
4.16
15.26
-

10.23
1.81
-0.01
51.55
61.52
9.33
0.86
15.17*
0.04

5.19
0.43
-0.03
50.95
60.04
6.23
0.86
10.38
0.12

0.72
0.10
0.11
0.87
0.02

0.51
0.10
0.11
0.85
0.04

0.47
0.28
0.31
0.61
0.07

หมายเหตุ :
* หากรวัมผู้ลกระทบจากการนำามาตั้รฐานใหม่ TFRS9 มาปฏิิบัตั้ิ ณ 1 มกราคม 2563 สิัดสิ่วันสิินเช่�อที�ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้จะเท่ากับร้อยละ 19.86
1/
อัตั้ราสิ่วันหนี�สิินตั้่อสิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้น (Debt to Equity Ratio) คำานวัณจากหนี�สิินรวัม/สิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้น
2/
อัตั้ราสิ่วันหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยตั้่อสิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้น (Debt to Equity Ratio) คำานวัณตั้ามหลักเกณฑ์์ตั้ามที�ระบุในข้อกำาหนดวั่าด้วัยสิิทธุิและหน้าที�ของ
ผู้้้ออกหุ้นก้้และผู้้้ถื่อหุ้นก้้ โดยผู้้้ออกหุ้นก้้จะดำารงอัตั้ราสิ่วันของ “หนี�สิิน” ตั้่อ “สิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้น” (Debt to Equity Ratio) ณ วัันสิิ�นงวัดบัญ่ชีรายไตั้รมาสิหร่อ
วัันสิิ�นปบัญ่ชีตั้ลอดอายุของหุ้นก้้ ในอัตั้ราสิ่วันไม่เกิน 4:1 “หนี้สิน” หมายถืึง หนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยตั้ามที�ปรากฏิในงบดุลของผู้้้ออกหุ้นก้้ที�ได้ตั้รวัจสิอบหร่อ
สิอบทานโดยผู้้้สิอบบัญ่ชีแล้วั ทั�งนี� เพื่่�อป้องกันข้อสิงสิัยในการตั้ีควัามหนี�สิินดังกล่าวันี�ไม่รวัมถืึงหนี�ในทางการค้าปกตั้ิ (Trade Payable Debts) หร่อหนี�ใดๆ
ที�ไม่มีภาระดอกเบี�ย “สวนของผูู้ถอื หุน” หมายถืึง สิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้นที�ปรากฏิในงบดุลรวัมของผู้้้ออกหุ้นก้้ที�ได้ตั้รวัจสิอบหร่อสิอบทานโดยผู้้้สิอบบัญ่ชีแล้วั
3/
อัตั้ราสิ่วันหนีสิ� นิ สิุทธุิตั้อ่ กำาไรก่อนหักดอกเบีย� จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสิ่อ� มราคา และค่าตั้ัดจำาหน่าย โดยคำานวัณจาก หนีสิ� นิ ทัง� หมดทีม� ภี าระดอกเบีย� หักด้วัยเงินสิด
และรายการเทียบเท่าเงินสิด หารด้วัยผู้ลรวัมของกำาไรก่อนหักตั้้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ บวักด้วัยค่าเสิ่�อมราคา (EBITDA)
4/
อัตั้ราสิ่วันหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยตั้่อกำาไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสิ่�อมราคา และค่าตั้ัดจำาหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio)** คำานวัณ
จากหนี�สิินทั�งหมดที�มีภาระดอกเบี�ย/กำาไรก่อนหักดอกเบี�ย ภาษี ค่าเสิ่�อมราคา และค่าตั้ัดจำาหน่าย
5/
อัตั้ราสิ่วันควัามสิามารถืในการชำาระดอกเบี�ย (Interest Coverage Ratio) ตั้ามค้่ม่อจัดทำาแบบแสิดงรายการข้อม้ล แบบ 56-1 คำานวัณจาก (กระแสิเงินสิด
จากการดำาเนินงาน + ดอกเบี�ยจ่ายจากการดำาเนินงาน + ภาษี)/(ดอกเบี�ยจ่ายจากการดำาเนินงานจากการลงทุนและการจัดหาเงินทุน)
6/
อัตั้ราสิ่วันควัามสิามารถืในการชำาระภาระผู้้กพื่ัน (Debt Service Coverage ratio) (Cash Basis) ตั้ามค้่ม่อจัดทำาแบบแสิดงรายการข้อม้ล แบบ 56-1 คำานวัณจาก
กระแสิเงินสิดจากการดำาเนินงาน/(การจ่ายชำาระหนี�สิิน + รายจ่ายลงทุน + ซ่�อสิินทรัพื่ย์ + เงินปันผู้ลจ่าย)
7/
สิัดสิ่วันสิินเช่�อที�ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL ratio) คำานวัณจากสิินเช่อ� ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้* 100/สิินเช่�อรวัม

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 85

การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่่ายจัดการ

อัตั้ราสิ่วันสิภาพื่คล่อง (เท่า)
อัตั้รากำาไรสิุทธุิ (%)
อัตั้ราผู้ลตั้อบแทนตั้่อสิ่วันของทุน (ROE) (%)
ผู้ลตั้อบแทนของสิินทรัพื่ย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (%)
ตั้้นทุนทางการเงิน (%)
สิ่วันตั้่างอัตั้ราดอกเบี�ย (%)
อัตั้ราสิ่วันรายได้ดอกเบี�ยสิุทธุิตั้่อสิินทรัพื่ย์ (%)
อัตั้ราสิ่วันรายได้ที�มิใช่ดอกเบี�ยสิุทธุิตั้่อสิินทรัพื่ย์ (%)
อัตั้ราผู้ลตั้อบแทนตั้่อสิินทรัพื่ย์ (%)
อัตั้ราการหมุนตั้่อสิินทรัพื่ย์ (%)
อัตั้ราสิ่วันหนี�สิินตั้่อสิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้น 1/ (เท่า)
อัตั้ราสิ่วันหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยตั้่อสิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้น 2/ (เท่า)
อัตั้ราสิ่วันหนี�สิินสิุทธุิตั้่อกำาไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสิ่อ� มราคา
และค่าตั้ัดจำาหน่าย 3/ (เท่า)
หนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยตั้่อกำาไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสิ่�อมราคา
และค่าตั้ัดจำาหน่าย 4/ (interest bearing debt to EBITDA ratio)
อัตั้ราสิ่วันควัามสิามารถืชำาระดอกเบี�ย (interest coverage ratio : ICR) 5/ (เท่า)
อัตั้ราสิ่วันควัามสิามารถืชำาระภาระผู้้กพื่ัน (debt service coverage ratio : DSCR) 6/ (เท่า)
อัตั้ราจ่ายเงินปันผู้ล (%)
อัตั้ราสิ่วันค่าเผู้่อ� ผู้ลขาดทุนด้านเครดิตั้ทีค� าดวั่าจะเกิดขึน� ตั้่อสิินเช่อ� ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (%)
อัตั้ราสิ่วันค่าเผู้่�อหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่ตั้่อสิินเช่�อรวัม (%)
อัตั้ราสิ่วันหนี�สิ้ญ่ตั้่อสิินเช่�อรวัม (%)
สิัดสิ่วันสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 7/ (NPL ratio) (%)
อัตั้ราสิ่วันตั้ั�วัเงินจ่ายตั้่อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ย (เท่า)
อัตั้ราสิ่วันหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยที�ครบกำาหนดภายใน 1 ป
ตั้่อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ยทั�งหมด (เท่า)
อัตั้ราสิ่วันเงินก้้ย่มจากสิถืาบันการเงินตั้่อหนี�สิินรวัม (เท่า)
อัตั้ราสิ่วันเงินก้้ย่มจากสิถืาบันการเงินตั้่อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ย (เท่า)
อัตั้ราสิ่วันตั้ราสิารหนี�ตั้่อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ย (เท่า)
อัตั้ราหนี�สิินอ่�นๆ ที�มีภาระดอกเบี�ยตั้่อหนี�สิินที�มีภาระดอกเบี�ย (เท่า)

(หน่วัย: ล้านบาท)

วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สำาคัญ
อัตั้ราสิ่วันสิภาพื่คล่องของบริษัทฯ ณ สิิ�นป 2563 และ
2562 อย้่ที� 1.66 และ 2.33 เท่า ลดลงเน่อ� งจากป 2562
บริษทั มีเงินลงทุนระยะสิัน� ในหลักทรัพื่ย์เพื่่อ� ค้าแตั้่มกี าร
จำาหน่ายระหวั่างปทั�งจำานวันทำาให้สิินทรัพื่ย์หมุนเวัียน
ลดลง แตั้่อย่างไรก็ตั้าม บริษัทฯ ยังคงมีสิภาพื่คล่อง
ในการดำาเนินงาน
อั ตั้ ราสิ่ วั นแสิดงควัามสิามารถืในการหากำา ไร เช่ น
อัตั้ราสิ่วันกำาไรสิุทธุิ อัตั้ราผู้ลตั้อบแทนตั้่อสิ่วันทุน อัตั้รา
ผู้ลตั้อบแทนจากสิินทรัพื่ย์ มีแนวัโน้มลดลงสิาเหตัุ้หลัก
เน่� อ งมาจากกำา ไรสิุ ท ธุิ ที� ล ดลงจากป ก่ อ น จากภาวัะ
เศรษฐกิ จ ที� ช ะลอตั้ั วั ทำา ให้ ป ริ ม าณการปล่ อ ยสิิ น เช่� อ
ลดลง และควัามระมัดระวัังในการปล่อยสิินเช่อ� ทีม� ากขึน�
เพื่่�อลดการเกิดสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างไร
ก็ ตั้ าม จะเห็ น ได้ วั่ า บริ ษั ท ยั ง คงพื่ยายามรั ก ษาให้ มี
สิ่วันตั้่างอัตั้ราดอกเบี�ยของผู้ลตั้อบแทนจากสิินทรัพื่ย์ที�
ก่อให้เกิดรายได้และตั้้นทุนทางการเงินแม้จะเผู้ชิญ่กับ
ผู้ลกระทบของเศรษฐกิจที�ซบเซาในป 2563 ก็ตั้าม
ในกลุม่ ของอัตั้ราสิ่วันแสิดงประสิิทธุิภาพื่ในการดำาเนินงาน
เช่น อัตั้ราสิ่วันรายได้ดอกเบีย� สิุทธุิตั้อ่ สิินทรัพื่ย์ อัตั้ราผู้ล
ตั้อบแทนจากสิินทรัพื่ย์ หร่ออัตั้ราการหมุนของสิินทรัพื่ย์
เป็นตั้้น ซึ�งมีการประเมินโดยใช้สิินทรัพื่ย์รวัมเฉลี�ยใน
การเปรียบเทียบ จะเห็นได้วั่าอัตั้ราสิ่วันในป 2563 และ
2562 มีแนวัโน้มลดลงเล็กน้อยจากผู้ลการดำาเนินงานที�
ลดลงแตั้่อย่างไรก็ตั้าม สิินทรัพื่ย์รวัมเฉลี�ย ยังคงรักษา
อย้่ที�ประมาณ 3,100 ล้านบาท

86 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

บริษัทฯ มีเงินก้้ย่มระยะสิั�นจากสิถืาบันการเงินและการ
ออกหุ้นก้้ท�มี ีข้อกำาหนดให้บริษัทฯ ตั้้องดำารงอัตั้ราสิ่วัน
หนี�สิินตั้่อทุนให้ไม่เกิน 4 เท่า ซึ�งจะเห็นได้วั่าในป 2563
2562 และ 2561 บริษัทดำารงอัตั้ราสิ่วันหนี�สิินตั้่อทุนได้
อย้่ที� 1.46 เท่า 2.14 เท่า และ 1.42 เท่า ซึ�งไม่เกินกวั่า
ข้อกำาหนดที�ตั้้องปฏิิบัตั้ิตั้ามสิัญ่ญ่า โดยปัจจัยที�มีผู้ล
กระทบตั้่ออัตั้ราสิ่วันดังกล่าวัมาจากการออกหุ้นก้้และ
การชำาระค่นหุน้ ก้ใ้ นระหวั่างป บริษทั ฯยึดหลักการบริหาร
จั ด การด้ า นแหล่ ง เงิ น ทุ น ให้ สิ อดคล้ อ งกั บ การปล่ อ ย
สิินเช่�อและโครงสิร้างของล้กหนี� เพื่่�อให้สิามารถืสิร้าง
ผู้ลตั้อบแทนจากการใช้แหล่งเงินทุนให้เกิดประสิิทธุิภาพื่
และการเพื่ิม� สิภาพื่คล่องในการบริหารเงินสิดทีใ� ช้ในการ
ดำาเนินงาน ซึง� ยังสิ่งผู้ลให้บริษทั ฯ มีควัามสิามารถืในการ
ชำาระดอกเบี�ยอย้่ที�ประมาณสิองเท่า หมายควัามวั่า
บริษทั ฯ สิามารถืทำารายได้เพื่ียงพื่อตั้่อการจ่ายดอกเบีย�
ในสิ่วันของอัตั้ราสิ่วันแสิดงคุณภาพื่ของสิินทรัพื่ย์ เช่น
อั ตั้ ราสิ่ วั นค่ า เผู้่� อ ผู้ลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตั้ ที� ค าดวั่ า จะ
เกิดขึ�นตั้่อสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อัตั้ราสิ่วันค่า
เผู้่�อหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่ตั้่อสิินเช่�อรวัม อัตั้ราสิ่วันหนี�สิ้ญ่ตั้่อ
สิินเช่อ� รวัมและสิัดสิ่วันสิินเช่อ� ทีไ� ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL
ratio) มีแนวัโน้มสิ้งขึ�นเล็กน้อยเม่�อเทียบกับป 2562
เน่�องจากการเปลี�ยนแปลงการใช้มาตั้รฐานการบัญ่ชี
TFRS9 ตั้ั�งแตั้่วัันที� 1 มกราคม 2563 ซึ�งทำาให้ตั้้องมี
การนับรวัมล้กหนี�ที�มีการปรับโครงสิร้างหนี�เข้าไปเป็น
สิ่วันหนึง� ของล้กหนีท� ไี� ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ จึงทำาให้บริษทั ฯ
มุ่งเน้นการลดสิัดสิ่วันสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น
การพื่ิจารณาสิินเช่�อที�เคร่งครัดและลดการให้สิินเช่�อ
ในอุตั้สิาหกรรมที�มีควัามเสิี�ยงสิ้ง รวัมถืึงการตั้ัดหนี�สิ้ญ่
ด้วัยอัตั้ราทีสิ� ง้ ขึน� เพื่่อ� บริหารล้กหนีท� ไี� ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
โดย ณ 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 อัตั้ราสิ่วัน
ล้กหนีท� ไี� ม่กอ่ ให้เกิดรายได้เพื่ิม� ขึน� เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ
15.26 และร้อยละ 15.17 ตั้ามลำาดับ แตั้่หากรวัมผู้ล
กระทบจากการปรับใช้ TFRS9 อัตั้ราสิ่วัน ณ สิิน� ป 2562
จะคิดเป็นร้อยละ 19.86 จึงจะเห็นวั่าสิัดสิ่วันสิินเช่�อ
ที� ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ นั� น มิ ไ ด้ เ พื่ิ� ม ขึ� น จากการบริ ห าร
สิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดังที�กล่าวัข้างตั้้น

ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
สินทรัพยรวม

สิินทรัพื่ย์หมุนเวัียน ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 1,908.84 ล้านบาทและ 2,993.60 ล้านบาท
สิินทรัพื่ย์หมุนเวัียนที�สิำาคัญ่ ได้แก่ ล้กหนี�จากการให้สินิ เช่อ� ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินและเช่าซ่�อ ล้กหนี�จากการซ่�อ
สิิทธุิเรียกร้อง และล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าก้้ย่มเงิน ในสิ่วันที�กำาหนดชำาระภายในหนึ�งปในแตั้่ละประเภท คิดเป็นสิัดสิ่วัน
ร้อยละ 7.19 ร้อยละ 47.12 และร้อยละ 42.77 ของสิินทรัพื่ย์รวัมทั�งหมด ตั้ามลำาดับ
สิินทรัพื่ย์ไม่หมุนเวัียน ณ วัันที� 31 ธุันวัามคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 735.95 ล้านบาท 557.15 ล้านบาท
ตั้ามลำาดับ สิินทรัพื่ย์ไม่หมุนเวัียนทีสิ� ำาคัญ่ ได้แก่ ล้กหนีจ� ากการให้สินิ เช่อ� ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินและเช่าซ่อ� ล้กหนี�
จากการซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง และล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าก้้ย่มเงิน จากสิ่วันที�ครบกำาหนดชำาระเกิน 1 ปในแตั้่ละประเภท
คิดเป็นสิัดสิ่วันร้อยละ 8.99 ร้อยละ 7.11 และร้อยละ 56.75 ของสิินทรัพื่ย์รวัมรวัมทั�งหมด ณ สิิ�นป 2563

คุณภาพของสินทรัพย
บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์์เพื่่�อที�จะควับคุมคุณภาพื่ของล้กหนี� เน่�องจากล้กหนี�เป็นสิินทรัพื่ย์ที�มีสิัดสิ่วัน
มากที�สิุดของบริษัทฯ โดยมีการพื่ิจารณาวังเงินในการให้สิินเช่อ� ทั�งในสิ่วันของวังเงินล้กค้าและวังเงินล้กหนี� รวัมถืึง
มีการกำาหนดนโยบายการให้สิินเช่�อแตั้่ละประเภท เพื่่�อให้ล้กหนี�ของบริษัทฯ เป็นล้กหนี�ที�มีคุณภาพื่ นอกจากนี�
การให้สิินเช่�อของบริษัทฯ ไม่มกี ารกระจุกตั้ัวั เน่อ� งด้วัยฐานทั�งล้กค้าและล้กหนี� ที�หลากหลายและมีอย้่จำานวันมาก
รายกระจายไปในทุกๆ อุตั้สิาหกรรม
ลูกหนี้

ล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
ล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ
ล้กหนี�จากการซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง
ล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าก้้ย่มเงิน
ล้กหนี�การค้า
ล้กหนี�อ่�นๆ
ยอดรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

สวนเปลี่ยนแปลง

ป 2563
พันบาท

ป 2562
พันบาท

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

%
เปลี่ยนแปลง

100,565
105,304
1,040,819
1,441,789
2,604

115,177
129,671
1,079,657
1,335,660
4,646

(14,612)
(24,367)
(38,838)
106,129
(2,042)

(12.69)
(18.79)
(3.60)
7.95
(43.95)

3,742

31,547

(27,805)

(88.14)

2,694,823

2,696,358

(1,535)

(0.06)

หมายเหตุ : ยอดล้กหนี� จากตั้ารางด้านบน แสิดงยอดก่อนหักค่าเผู้่�อหนี�สิงสิัยจะสิ้ญ่

ล้กหนี�จากการซ่�อสิิทธุิเรียกร้องวัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 มีจำานวัน 1,040.82 ล้านบาท และ 1,079.66
ล้านบาท ตั้ามลำาดับ ลดลงร้อยละ 3.60 เป็นไปตั้ามเป้าหมายของบริษทั ฯ ทีจ� ะลดควัามเสิีย� งจากการให้สินิ เช่อ� ล้กค้า
รายใหม่ เพื่่อ� ป้องกันการเกิด NPL และการบริหารจัดการการกระจายตั้ัวัของพื่อร์ตั้สิินเช่อ� ในแตั้่ละอุตั้สิาหกรรม และ
การจัดสิัดสิ่วันของพื่อร์ตั้สิินเช่�อในแตั้่ละผู้ลิตั้ภัณฑ์์ของบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการควัามเสิี�ยงที�มีประสิิทธุิภาพื่
มากยิ�งขึ�น รวัมถืึงปรับสิัดสิ่วันการให้สิินเช่�อตั้่อล้กหนี�ภาครัฐให้สิ้งมากขึ�น การดำาเนินการดังกล่าวัในช่วังแรกสิ่งผู้ล
ตั้่อปริมาณการปล่อยสิินเช่�ออย้่บ้าง เป็นไปตั้ามแผู้นกลยุทธุ์ของบริษัทฯ
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การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่่ายจัดการ

ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มียอดสิินทรัพื่ย์รวัมเท่ากับ 2,644.78 ล้านบาท และ 3,550.75 ล้าน
บาท ตั้ามลำาดับ โดยสิินทรัพื่ย์ของบริษัทฯ สิ่วันใหญ่่ ค่อ ล้กหนี�จากการให้สิินเช่�อ คิดเป็นสิัดสิ่วันร้อยละ 90.34 และ
ร้อยละ 67.86 ของสิินทรัพื่ย์รวัม ตั้ามลำาดับ

บริษัทฯ มีล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าก้้ย่มเงิน ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 มีจำานวัน 1,441.79 ล้านบาทและ
1,335.66 ล้านบาท ตั้ามลำาดับ โดยการขยายตั้ัวัของล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าก้้ย่มเงินนั�นมีสิาเหตัุ้มาจากการสินับสินุนให้
ล้กค้าเดิมทีเ� คยใช้บริการผู้ลิตั้ภัณฑ์์สินิ เช่อ� ทีม� คี วัามเสิีย� งตั้ำ�า มาใช้บริการในผู้ลิตั้ภัณฑ์์สินิ เช่อ� ทีม� คี วัามเสิีย� งสิ้งเพื่ิม� ขึน�
ซึ�งจะเป็นการเพื่ิ�มรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตั้าม จากภาวัะ COVID-19 สิ่งผู้ลกระทบให้รายได้ลดลง
สิำาหรับล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงินและเช่าซ่�อ ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 มีจำานวัน 205.87
ล้านบาท และ 244.85 ล้านบาท ตั้ามลำาดับ ลดลงร้อยละ 15.92 เน่�องจากปริมาณการปล่อยสิินเช่�อที�ลดลงจาก
ภาวัะการชะลอตั้ัวัของเศรษฐกิจ รวัมไปถืึงบริษัทฯ มุ่งเน้นการปล่อยสิินเช่�อระยะสิั�นมากกวั่าระยะยาวัเพื่่�อเป็นการ
บริหารสิภาพื่คล่องของกิจการ

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินลงทุนบริษัท
(ก) แหลงที่มาของเงินทุนและสภาพคลอง
งบการเงินรวม
ป 2563
ลานบาท

ป 2562
ลานบาท

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

เงินสิดสิุทธุิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสิดสิุทธุิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

54.25
681.51

17.31
(717.27)

36.94
1,398.78

เงินสิดสิุทธุิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(924.79)

830.02

(1,754.81)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(189.03)

130.06

(319.09)

ณ 31 ธุันวัาคม 2563 บริษัทฯ มีกระแสิเงินรับจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวัน 54.25 ล้านบาท โดยเกิดจากกำาไร
จากการดำาเนินงานก่อนการเปลีย� นแปลงในสิินทรัพื่ย์และหนีสิ� นิ ดำาเนินงานทีเ� พื่ิม� ขึน� มีกระแสิเงินสิดรับจากกิจกรรม
ลงทุนจำานวัน 681.51 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพื่ย์เพื่่�อค้า และมีกระแสิเงินสิดใช้ไปจากกิจกรรม
จัดหาเงินจำานวัน 924.79 ล้านบาท เน่อ� งจากการชำาระหุน้ ก้้และการชำาระเงินก้้ย่มระยะสิั�นจากสิถืาบันการเงิน
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายละเอียดรายการหนี�สิินทางการเงิน สิ่วันของผู้้้ถื่อหุน้ และ
อัตั้ราสิ่วันหนี�สิินทางการเงินตั้่อสิ่วันของผู้้้ถื่อหุน้ (เฉพื่าะจากสิถืาบันการเงิน) ดังนี�
งบการเงินรวม
รายการ

สวนเปลี่ยนแปลง

ป 2562

%
เพิ่มขึ้น/
(ลดลง) เปลีย่ นแปลง

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญ่ชีและเงินก้ย้ ม่ ระยะสิัน� จากสิถืาบันการเงิน
157.92
หุ้นก้้
1,255.32
สิ่วันของหนี�สิินตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อและสิัญ่ญ่าเช่าการเงิน
5.31
รวมหนี้สินทางการเงิน
1,418.55
รวมสวนของผูู้ถอื หุน
1,074.95

249.76
1,948.88
82.99
2,281.62
1,132.56

(91.84)
(693.56)
(77.68)
(863.07)
(57.61)

(36.77)
(35.59)
(93.60)
(37.83)
(5.09)

รวมแหลงเงินทุน

2,493.50

3,414.18

(920.68)

(26.97)

1.32

2.01

(0.69)

(34.35)

อัตราสวนหนีส้ นิ ทางการเงินตอสวนของผูู้ถ อื หุน (เทา)
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แหล่ ง เงิ น ทุ น ของบริ ษั ท ฯ สิามารถืจำา แนกได้ เ ป็ น
2 ประเภท ได้แก่

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 บริษัทฯ มีวังเงินรวัมจาก
สิถืาบันการเงินทั�งสิิ�น 1,275 ล้านบาท โดยเป็นวังเงิน
ระยะสิั�น 1,025 ล้านบาท ประกอบด้วัยวังเงินเบิกเกิน
บัญ่ชีและตั้ั�วัสิัญ่ญ่าใช้เงินซึ�ง ณ สิิ�นปยังคงเหล่อวังเงิน
ที�สิามารถืเบิกใช้ได้ประมาณ 1,117 ล้านบาท

2. เงินกูระยะยาวจากตราสารหนี้ประเภทหุนกู
และผูู้ใ หสินเชื่อนอกสถาบันการเงิน
(Non-Bank)
สิำาหรับหุ้นก้้มีข้อปฏิิบัตั้ิบางประการที�ตั้้องปฏิิบัตั้ิตั้าม
เช่น การดำารงม้ลค่าสิิทธุิเรียกร้องการรับเงินจากล้กหนี�
การค้า ล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเงินให้ก้ย่ม ล้กหนี�จากการ
รับซ่�อสิิทธุิเรียกร้อง ล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าการเงิน และ
ล้กหนี�ตั้ามสิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ ตั้้องไม่ตั้ำ�ากวั่า 1.5 เท่าของ
ม้ลค่าหุ้นก้้ที�ยังมิได้ทำาการไถื่ถือนตั้ลอดระยะเวัลาหุ้นก้้
และดำารงอัตั้ราสิ่วันหนี�สิินตั้่อสิ่วันของผู้้้ถื่อหุ้นไม่เกิน
4 เท่า บริษทั ฯ ดำารงอัตั้ราสิ่วันทางการเงินให้เป็นไปตั้าม
เง่�อนไขการออกหุน้ ก้้ทั�งหมด
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 บริษทั ฯ มีวังเงินการออกหุน้ ก้้
2,000 ล้านบาท ซึ�งได้รับอนุมัตั้ิจากการประชุมสิามัญ่
ผู้้้ถื่อหุ้นประจำาป 2561 เม่อ� วัันที� 29 มีนาคม 2561 ซึ�ง
ณ สิิน� ป 2563 บริษทั ฯ มียอดคงเหล่อจากการออกหุ้นก้้
1,263.6 ล้านบาท และมีกำาหนดชำาระในป 2564 จำานวัน
870.6 ล้านบาท ป 2565 จำานวัน 393 ล้านบาท บริษทั ฯ
ยังคงมีวังเงินการออกหุน้ ก้้เหล่ออย้่ ณ สิิ�นป 2563 เป็น
จำานวัน 736.4 ล้านบาท
ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการบริหารจัดการด้าน
แหล่ ง เงิ น ทุ น ให้ สิ อดคล้ อ งกั บ โครงสิร้ า งล้ ก หนี� ข อง
บริ ษั ท ฯ โดยใช้ แ หล่ ง เงิ น ก้้ ร ะยะสิั� น เพื่่� อ นำา ไปให้
สิินเช่อ� ระยะสิัน� แก่ลก้ ค้า ซึง� ได้แก่ สิินเช่อ� การรับโอนสิิทธุิ
เรียกร้อง สิินเช่�อเพื่่�อการจัดหาหนังสิ่อคำ�าประกันซอง
เพื่่�อย่�นประม้ล สิินเช่�อเพื่่�อโครงการ และการจัดหา
สิินค้า บริษัทฯ จะสิามารถืปรับอัตั้ราดอกเบี�ยหร่อค่า
ธุรรมเนียมตั้ามตั้้นทุนทางการเงินทีม� กี ารเปลีย� นแปลงได้

หนี้สิน
ณ วัั น ที� 31 ธุั น วัาคม 2563 และ 2562 บริ ษั ท ฯ
มีหนี�สิินรวัมจำานวัน 1,569.83 ล้านบาท และ 2,418.19
ล้านบาท ตั้ามลำาดับ โดยหนี�สิินสิ่วันใหญ่่ของบริษัทฯ
ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญ่ชีและเงินก้้ย่มระยะสิั�นทั�งจาก
สิถืาบันการเงินและหุ้นก้้ ซึ�งการลดลงของหนี�สิินรวัม
มาจากการชำาระค่นหุ้นก้้ในระหวั่างป 850 ล้านบาท
โดยมีการออกหุ้นก้้เพื่ิ�มเพื่ียง 150 ล้านบาท เพื่่�อการ
บริหารเงินสิดและโครงสิร้างของเงินทุนให้มีอัตั้ราสิ่วัน
ที�เหมาะสิมกับการใช้เงินในการขยายพื่อร์ตั้สิินเช่อ�
ณ วัั น ที� 31 ธุั น วัาคม 2563 และ 2562 บริ ษั ท ฯ
มีอตั้ั ราสิ่วันเงินให้กตั้้ อ่ เงินก้เ้ ป็น 1.90 เท่า และ 1.18 เท่า
ตั้ามลำาดับ แสิดงให้เห็นวั่าเงินที�ก้รับมาทั�งหมดก็จะ
นำาไปปล่อยสิินเช่�อทัง� หมดและเงินทีไ� ด้รบั ชำาระจะถื้กใช้
เป็นเงินหมุนเวัียนในการปล่อยสิินเช่�อตั้่อไป

สวนของผูู้ถอื หุน
จากการที�บริษัทฯ มีประเภทของสิินเช่�อที�หลากหลาย
ครบวังจรการดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ ของล้ ก ค้ า ทำา ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สิามารถืให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากยิ�งขึ�น เป็นผู้ล
ให้บริษัทฯ สิามารถืสิร้างรายได้และกำาไรได้ในทุก ๆ ป
สิ่งผู้ลให้กำาไรสิะสิมของบริษัทฯ เพื่ิ�มสิ้งขึ�น โดยสิ่วันของ
ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 มีจำานวัน
1,074.95 ล้านบาท และ 1,132.56 ล้านบาท ตั้ามลำาดับ
ในด้านของผู้ลตั้อบแทนแก่ผู้ถื้ อ่ หุน้ ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม
2563 และ 2562 บริษัทฯ สิามารถืสิร้างผู้ลตั้อบแทน
ให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นในอัตั้ราร้อยละ 6.45 และร้อยละ 9.24
ตั้ามลำาดับ อัตั้ราสิ่วันผู้ลตั้อบแทนแก่ผู้้ถื่อหุ้นที�ลดลง
มาจากกำาไรจากการดำาเนินงานที�ลดลงในป 2563
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การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่่ายจัดการ

ภายใตั้้สิัญ่ญ่าเงินก้้ย่มระยะสิั�นได้ระบุข้อกำาหนดบาง
ประการเพื่่�อให้บริษัทฯ ตั้้องปฏิิบัตั้ิตั้าม เช่น การดำารง
อัตั้ราสิ่วันหนีสิ� นิ ตั้่อสิ่วันของผู้้ถื้ อ่ หุน้ ให้เป็นไปตั้ามอัตั้รา
ที�กำาหนดในสิัญ่ญ่า และการดำารงอัตั้ราสิ่วันการถื่อหุ้น
ของผู้้ถื้ อ่ หุน้ รายใหญ่่ในบริษทั ฯ ซึง� บริษทั ฯ สิามารถืดำารง
อัตั้ราสิ่วันทางการเงินตั้ามที�กำาหนดในสิัญ่ญ่าก้้ย่มเงิน
ทุกสิถืาบันการเงิน

และใช้แหล่งเงินก้้ระยะยาวัสิำาหรับสิินเช่�อทางการเงิน
และสิินเช่อ� เช่าซ่อ� ตั้ลอดจนสิินเช่อ� การรับโอนสิิทธุิเรียก
ร้องสิำาหรับรายที�มีการใช้อย่างตั้่อเน่อ� ง ซึ�งบริษัทฯ คิด
อัตั้ราดอกเบี�ยกับล้กค้าเป็นอัตั้ราดอกเบี�ยคงที� อย่างไร
ก็ตั้าม สิ่วันตั้่างระหวั่างตั้้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
กับอัตั้ราดอกเบี�ยที�คิดกับล้กค้า จะมีการบวักเพื่ิ�มเพื่่�อ
ให้เพื่ียงพื่อกับควัามเสิี�ยงด้านควัามผู้ันผู้วันของอัตั้รา
ดอกเบีย� ทีอ� าจเกิดขึน� และใช้แหล่งเงินก้ร้ ะยะยาวัสิำาหรับ
สิินเช่�อระยะสิั�นที�ล้กค้ามีการใช้วังเงินอย่างสิมำา� เสิมอ
จึงทำาให้อัตั้ราสิ่วันสิภาพื่คล่องของบริษทั อย้ใ่ นระดับสิ้ง
โดย ณ 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 บริษทั มีอตั้ั ราสิ่วัน
สิภาพื่คล่องร้อยละ 1.66 และร้อยละ 2.33 ตั้ามลำาดับ
รวัมไปถืึงลดปัจจัยควัามเสิีย� งทีจ� ะทำาให้บริษทั ไม่สิามารถื
ปฏิิบัตั้ิตั้ามเง่อ� นไขการก้้ย่มเงินได้อีกด้วัย

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

(ค) ปัจจัยที่อาจมีผู้ลกระทบตอ
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 บริษทั ฯ มีอตั้ั ราสิ่วัน
อันดับเครดิต (Credit Rating)

หนีสิ� นิ ตั้่อสิ่วันของผู้้ถื้ อ่ หุน้ เท่ากับ 1.46 เท่า และ 2.14 เท่า
ซึง� จะเห็นได้วัา่ บริษทั ฯ มีหนีสิ� นิ ในอัตั้ราสิ่วันของผู้้ถื้ อ่ หุน้
ลดลงเม่�อเทียบกับสิิ�นป 2562 เน่�องจากการชำาระค่น
หุน้ ก้ร้ ะหวั่างป เพื่่อ� การบริหารเงินสิดและโครงสิร้างของ
เงินทุนให้มีอัตั้ราสิ่วันที�เหมาะสิมกับการใช้เงินในการ
ขยายพื่อร์ตั้สิินเช่อ�

(ข) รายจายลงทุน
ในระหวั่างปบริษัทฯ มีการลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สิารสินเทศหลายระบบ เช่น ระบบการจัดเก็บเอกสิาร
ในร้ปแบบอิเล็กทรอนิกสิ์เพื่่อ� เพื่ิม� ควัามปลอดภัยในการ
จัดเก็บข้อม้ลและลดพื่่�นที�การจัดเก็บ นอกจากนี� ยังมี
ระบบการปล่อยสิินเช่�อและการดำาเนินงานของบริษัท
ที� อ ย้่ ใ นระหวั่ า งการตั้ิ ด ตั้ั� ง ซึ� ง ใช้ ง บประมาณทั� ง สิิ� น
18 ล้านบาท โดยเป็นการทยอยจ่ายตั้ามงวัดควัามสิำาเร็จ
ของงาน และคาดการณ์วั่าจะพื่ร้อมใช้ในป 2564 ซึ�ง
หลังจากใช้งานระบบดังกล่าวั บริษัทฯ มุ่งหวัังวั่าระบบ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ จะรวัดเร็วั ถื้กตั้้อง อันจะ
สิ่งผู้ลดีทงั� ในการให้บริการทีร� วัดเร็วัขึน� และการให้ขอ้ ม้ล
ที�ทันตั้่อการตั้ัดสิินใจแก่ผู้้บริหาร
บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในระบบสิารสินเทศเพื่่�อการ
บริการผู้่อนชำาระสิินค้าผู้่านเคร่อข่ายอิเล็กทรอนิกสิ์
โดยดำาเนินงานโดย บริษทั ย้ไลท์ ดิจตั้ิ อล จำากัด (บริษทั ย่อย)
ด้วัยเงินลงทุนประมาณ 4.9 ล้านบาท และพื่ร้อมใช้ใน
เด่อนมีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายชำาระรายจ่ายลงทุน
แล้วัประมาณร้อยละ 70 ในป 2563 และสิ่วันทีเ� หล่อจ่าย
ตั้ามงวัดควัามสิำาเร็จของงานอ้างอิงตั้ามสิัญ่ญ่า
การลงทุนในรายจ่ายฝ่่ายทุนแตั้่ละโครงการ บริษัทฯ
ใช้เงินทุนจากทั�งกระแสิเงินสิดรับจากการรับชำาระของ
ล้กหนีแ� ละเงินสิดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพื่ย์
เพื่่�อค้าระหวั่างป
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เม่�อวัันที� 23 พื่ฤศจิกายน 2564 ได้รับการประเมิน
การจัดอันดับเครดิตั้ทีร� ะดับ BBB- ซึง� เป็นระดับน่าลงทุน
(Investment Grade) จาก บริษทั ทริสิ เรตั้ตั้ิง� จำากัด (TRIS
Rating) โดยมีการเปลีย� นแปลงแนวัโน้มอันดับเครดิตั้เป็น
“ลบ” จาก “คงที�” สิ่บเน่�องมาจากการอัตั้ราสิ่วันสิินเช่อ�
ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพื่ิ�มขึ�นเป็น 22.7% ณ สิิ�นเด่อน
มิถืุนายน 2563 จาก 15.2% ณ สิิ�นป 2562 การเพื่ิ�มขึ�น
มาจากการเปลีย� นแปลงมาตั้รฐานทางบัญ่ชี TFRS 9 ซึง�
ทำาให้ตั้้องมีการนับรวัมล้กหนี�ที�มีการปรับโครงสิร้างหนี�
เข้ า ไปเป็ น สิ่ วั นหนึ� ง ของล้ ก หนี� ท�ี ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
โดยหากไม่รวัมการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวั อัตั้ราสิ่วัน
ล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะอย้่ที� 19.5%
จากข้อสิรุปของการประเมินอันดับเครดิตั้จะเห็นได้วั่า
ล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นปัจจัยหลักที�อาจจะสิ่ง
ผู้ลกระทบตั้่ออันดับเครดิตั้ของบริษัท ทำาให้บริษัทฯ
มุ่ ง เน้ น การลดอั ตั้ ราสิ่ วั นล้ ก หนี� ที� ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
โดยการพื่ิจารณาสิินเช่�อที�รัดกุมและลดการให้สิินเช่�อ
ในอุตั้สิาหกรรมที�มีควัามเสิี�ยงสิ้ง รวัมไปถืึงพื่ยายาม
ลดการกระจุ ก ตั้ั วั ของล้ ก หนี� เ พื่่� อ ลดแรงกดดั น ด้ า น
ควัามเสิี�ยง โดย ณ 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 ล้กหนี�
20 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 41 และ ร้อยละ 45 ตั้ามลำาดับ
นอกจากนี� บริษทั ฯ ได้ตั้ดั หนีสิ� ญ่
้ ในป 2563 จำานวัน 112.1
ล้านบาท หร่อ 4.3% ของล้กหนี�สิินเช่�อรวัม เทียบกับ
การตั้ัดหนีสิ� ญ่
้ ในอดีตั้อย้ท่ �ี 1% เพื่่อ� เป็นการบริหารล้กหนี�
ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ณ 31 ธุันวัาคม 2563 และ 2562 อัตั้ราสิ่วันล้กหนีท� ไี� ม่กอ่
ให้ เ กิ ด รายได้ เ พื่ิ� ม ขึ� น เล็ ก น้ อ ยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.26
และร้อยละ 15.17 ตั้ามลำาดับ แตั้่เน่�องจากมีการนำา
มาตั้รฐานการบัญ่ชี TFRS9 มาถื่อปฏิิบัตั้ิตั้ั�งแตั้่วัันที�
1 มกราคม 2563 โดยผู้ลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายบัญ่ชีปรับปรุงกับงบแสิดงฐานะทางการเงิน
ณ วัันที� 1 มกราคม 2563 ซึง� หากรวัมผู้ลกระทบดังกล่าวั
สิินเช่อ� ทีไ� ม่กอ่ ให้เกิดรายได้จะอย้ท่ ร�ี อ้ ยละ 19.86 อันจะ
เห็ น วั่ า หากเที ย บอั ตั้ ราสิ่ วั น ณ วัั น ที� นาำ มาตั้รฐาน
มาปฏิิบตั้ั ิ บริษทั ฯ มีอตั้ั ราสิ่วันล้กหนีท� ไี� ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
ลดลงเน่�องจากการบริหารสิัดสิ่วันล้กหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิด
รายได้จากที�กล่าวัไปข้างตั้้น

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผู้ลกระทบ
ตอผู้ลการดำาเนินงานในอนาคต
อย่างไรก็ตั้าม จากการบริหารควัามเสิี�ยงและควับคุม
ควัามเสิี�ยงในการก่อสิินเช่�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตั้ลอด
ทั�งป เช่น การปล่อยสิินเช่�อที�เคร่งครัดมากขึ�น การลด
การปล่อยสิินเช่อ� กับอุตั้สิาหกรรมทีม� คี วัามเสิีย� ง การลด
การกระจุกตั้ัวัของล้กหนี� การกระจายพื่อร์ตั้สิินเช่�อสิ้่
หลายๆ อุตั้สิาหกรรม การตั้ัดหนี�สิ้ญ่ด้วัยอัตั้ราที�สิ้งขึ�น
รวัมไปถืึงกระบวันการตั้ิดตั้ามหนี�ที�ตั้่อเน่�องและเร่งรัด
มากขึ�น ทำาให้ ณ 31 ธุันวัาคม 2563 สิัดสิ่วันสิินเช่�อที�
ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ลดลงเหล่อร้อยละ 15.3 จาก ร้อยละ
22.7 ณ 30 มิถืุนายน 2563 ทั�งนี� บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น
การลดสิัดสิ่วันสิินเช่อ� ทีไ� ม่กอ่ ให้เกิดรายได้อย่างตั้่อเน่อ� ง
ในอนาคตั้

ทั�งนี� บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจัดอันดับเครดิตั้ที�
ระดับ BBB- ซึ�งเป็นระดับน่าลงทุน (Investment Grade)
จาก บริษัท ทริสิ เรตั้ตั้ิ�ง จำากัด (TRIS Rating) ซึ�งได้รับ
การอนุมัตั้ิเม่�อวัันที� 23 พื่ฤศจิกายน 2563 โดยมีการ
เปลีย� นแปลงแนวัโน้มอันดับเครดิตั้เป็น “ลบ” จาก “คงที”�
สิ่ บ เน่� อ งมาจากการอั ตั้ ราสิ่ วั นสิิ น เช่� อ ที� ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
รายได้เพื่ิ�มขึ�นในช่วังมิถืุนายน 2563 โดยอาจสิ่งผู้ล
กระทบตั้่อควัามเช่�อมั�นของนักลงทุนและอาจจะมีผู้ล
ตั้่อการออกหุน้ ก้ร้ วัมไปถืึงวังเงินเงินก้ย้ ม่ สิถืาบันการเงิน
อีกทั�งอาจจะทำาให้ตั้้นทุนทางการเงินสิ้งขึ�นจากอัตั้รา
ดอกเบี�ยที�จะเพื่ิ�มสิ้งขึ�นหากอันดับเครดิตั้ลดลง
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แหล่งเงินทุนที�พื่อเพื่ียงและหลากหลายเป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคล่�อนธุุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการระดมเงินทุน
ผู้่านช่องทางหลายช่องทาง เช่น สิ่วันของทุน การก้้ย่ม
เงินจากสิถืาบันทางการเงินตั้่างๆ ตั้ลอดจนการออก
ตั้ราสิารหนี�ในร้ปแบบตั้่างๆ ได้แก่ ตั้ั�วัแลกเงิน (Billing
of Exchange) และหุน้ ก้้ (Bond) ทั�งนี� บริษัทฯ ได้มงุ่ เน้น
การบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิิทธุิภาพื่ ทัง� ใน
เชิงคุณภาพื่และปริมาณ และให้เกิดการกระจายตั้ัวัเพื่่�อ
ลดควัามเสิีย� งจากปัจจัยภายนอกทีอ� าจสิ่งผู้ลกระทบตั้่อ
การหาแหล่งเงินทุน ตั้ลอดจนเพื่่อ� บริหารควัามเสิีย� งด้าน
ควัามผู้ันผู้วันของอัตั้ราดอกเบี�ย และการบริหารจัดการ
ตั้้นทุนทางการเงินให้มปี ระสิิทธุิภาพื่
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษัท
บริษัทที�ออกหลักทรัพื่ย์ : บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุุรกิจ : ประกอบธุุรกิจให้บริการสิินเช่�อสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน (Leasing) สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ
(Hire Purchase) และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง (Factoring) รวัมทั�งมี
บริการทางการเงินเสิริมอ่�นๆ เช่น สิินเช่�อเพื่่�อการจัดหาหนังสิ่อคำ�าประกันซอง
(Bid Bond) สิินเช่อ� เพื่่�อสินับสินุนโครงการ (Project Backup Financing) บริการ
จัดหาสิินค้า (Trade Finance) บริการสิินเช่อ� เพื่่�อเปิด L/C (Letter of Credit) และ
เม่� อ เด่ อ นมิ ถืุ น ายน 2563 ได้ รั บ อนุ ญ่ าตั้จากธุนาคารแห่ ง ประเทศไทยให้
ประกอบธุุรกิจสิินเช่�อบุคคล
ที�ตั้ั�งสิำานักงานใหญ่่
: 1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี
เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107556000353
โทรศัพื่ท์
: 0-2163-4260
โทรสิาร
: 0-2163-4291-4
เวั็บไซตั้์
: www.leaseit.co.th

ขอมูลบริษัทที่ลีซ อิท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึน้ ไป
รายละเอียดแสิดงไวั้ในโครงสิร้างการถื่อหุน้ ของกลุ่มบริษัทฯ ในหัวัข้อโครงสิร้างการถื่อหุน้ ของกลุ่มบริษัทฯ

ขอมูลของบุคคลอางอิงอืน่ ๆ
1. นายทะเบียนหุนสามัญ
บริษัท ศ้นย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เลขที� 93 อาคารตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย
ถืนนรัชดาภิเษก แขวังดินแดง เขตั้ดินแดง กรุงเทพื่ฯ 10400
โทรศัพื่ท์
0-2009-9726
โทรสิาร
0-2009-9807-8
หร่อ TSD Call Center 0-2009-9999

2. นายทะเบียนหุนกู และผูู้แทนผูู้ถือหุนกู
นายทะเบียนหุน้ ก้้
ผู้้้แทนผู้้้ถื่อหุ้นก้้

ฝ่่าย Registrar services section ธุนาคารกรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน)
1222 ชั�น AA ถืนนพื่ระราม 3 แขวังบางโพื่งพื่าง เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120
โทรศัพื่ท์ 0-2296-5690
บริษัทหลักทรัพื่ย์ เอเซีย พื่ลัสิ จำากัด
ชั�น 3/1 อาคารสิาธุรซิตั้ี�ทาวัเวัอร์ เลขที� 175 ถืนนสิาทรใตั้้ แขวังทุง่ มหาเมฆ เขตั้สิาทร
กรุงเทพื่ฯ 10120 โทรศัพื่ท์ 0-2680-1471
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3. ผูู้สอบบัญชี
นางสิาวัสิมใจ คุณปสิุตั้
ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4499
นางสิาวัศิรวัิ รรณ สิุรเทพื่ินทร์
ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4604
นางสิาวัรัชดา ยงสิวััสิดิ�วัาณิชย์ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4951
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
อาคารเลครัชดา ชั�น 33 เลขที� 193/136 - 137 ถืนนรัชดาภิเษก แขวังคลองเตั้ย เขตั้คลองเตั้ย
กรุงเทพื่ฯ 10110 โทรศัพื่ท์ 0-2264-0777 โทรสิาร 0-2264-0789-90

4. สถาบันการเงินที่ติดตอประจำา

ธุนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
999 พื่ัฒนาการ แขวังสิวันหลวัง กรุงเทพื่มหานคร 10250
โทรศัพื่ท์ 0-2319-3910
ธุนาคารกรุงเทพื่ จำากัด (มหาชน)
333 ชั�น 10 ถืนนสิีลม แขวังสิีลม เขตั้บางรัก
กรุงเทพื่มหานคร 10500 โทรศัพื่ท์ 0-2626-3007
กรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหาชน)
1222 ถืนนพื่ระรามที� 3 แขวังบางโพื่งพื่าง เขตั้ยานนาวัา
กรุงเทพื่มหานคร 10120 โทรศัพื่ท์ 0-2296-2000
ธุนาคารอาร์ เอช บี จำากัด
87/2 อาคารออลซีซั�น เพื่ลสิ ชั�น 18 ถื.วัิทยุ แขวังลุมพื่ินี เขตั้ปทุมวััน
กรุงเทพื่มหานคร 10330 โทรศัพื่ท์ 02-126-8695
ธุนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำากัด (มหาชน)
179/4 อาคารบางกอกซิตั้ี�ทาวัเวัอร์ ถืนนสิาทรใตั้้ แขวังทุง่ มหาเมฆ เขตั้สิาทร
กรุงเทพื่มหานคร 10120 โทรศัพื่ท์ 02-286-1010

5. ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 บริษัทฯ ไม่เป็นค้ค่ วัามหร่อค้่กรณี ในคดีดังตั้่อไปนี�
1. คดีที�อาจมีผู้ลกระทบด้านลบตั้่อสิินทรัพื่ย์ของบริษัทฯ หร่อบริษัทย่อยที�มีจำานวันสิ้งกวั่าร้อยละ 5 ของสิ่วัน
ของผู้้้ถื่อหุ้น ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563
2. คดีที�สิ่งผู้ลกระทบตั้่อการดำาเนินธุุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสิำาคัญ่ แตั้่ไม่สิามารถืประเมินผู้ลกระทบเป็น
ตั้ัวัเลขได้
3. คดีที�ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุุรกิจโดยปกตั้ิของบริษัทฯ
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บริษัทหลักทรัพื่ย์ โกลเบล็ก จำากัด
เลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชัน� 12 ออลซีซนั� สิ์เพื่ลสิ ถืนนวัิทยุ แขวังลุมพื่ินี เขตั้ปทุมวััน
กรุงเทพื่ฯ 10330 โทรศัพื่ท์ 0-2687-7159 โทรสิาร 0-2687-7006
บริษัทหลักทรัพื่ย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำากัด
เลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวัเวัอร์ ออลซีซั�นสิ์ เพื่ลสิ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52
ถืนนวัิทยุ แขวังลุมพื่ินี เขตั้ปทุมวััน กรุงเทพื่ฯ 10330

สวนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ
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นโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติในการกำากับดูแลกิจการ
1. นโยบายและแนวปฏิิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการกำากับด้แลกิจการที�ดี
เน่�องจากพื่ิจารณาเห็นวั่าเป็นกลไกสิำาคัญ่ในการนำาไป
สิ้่การมีระบบบริหารจัดการที�มีประสิิทธุิภาพื่ โปร่งใสิ
และสิามารถืตั้รวัจสิอบได้ ซึ�งจะช่วัยสิร้างควัามเช่�อมั�น
และควัามมั�นใจตั้่อผู้้้ถื่อหุ้น ผู้้้ลงทุน ผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย และ
ผู้้้เกี�ยวัข้องทุกฝ่่าย โดยการมีการกำากับด้แลกิจการที�ดี
จะเป็นเคร่�องม่อเพื่่�อเพื่ิ�มม้ลค่า สิร้างควัามสิามารถื
ในการแข่งขัน รวัมทั�งสิ่งเสิริมการเตั้ิบโตั้อย่างยั�งย่น
ของบริษัทฯ ในระยะยาวั ดังนั�น บริษัทจึงกำาหนดให้มี
นโยบายการกำากับด้แลกิจการที�ดี ตั้ามที�กำาหนดโดย
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั�งที� 3/2556 เม่�อวัันที� 15 กรกฎาคม
2556 ซึ�งครอบคลุมหลักการ 5 หมวัด และได้มีการ
กำา หนดหร่ อ เปลี� ย นแปลงนโยบายเพื่ิ� ม เตั้ิ ม มาอย่ า ง
ตั้่อเน่�อง ทั�งนี� เพื่่�อพื่ัฒนาการกำากับด้แลกิจการของ
บริษัทฯ ให้มปี ระสิิทธุิภาพื่มากขึ�น
ในการจัดทำากรอบการกำากับด้แลกิจการ บริษทั ฯ ได้ศกึ ษา
กฎเกณฑ์์ทอี� อกโดยหน่วัยงานกำากับด้แล ได้แก่ พื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้ิหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535
พื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้บิ ริษทั มหาชนจำากัด พื่.ศ. 2535 ประกาศ
และหลั ก เกณฑ์์ ข องสิำา นั ก งานคณะกรรมการกำา กั บ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย โดยนำามาปรับใช้กับบริษัทของบริษัท
ตั้ามควัามเหมาะสิม โดยบริษทั ฯ ได้ปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามหลักการ
กำากับด้แลกิจการทีด� ขี อง สิำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ทุกหลักการ
นโยบายการกำากับด้แลกิจการทีด� ขี องบริษทั ฯ ครอบคลุม
หลักการ 5 หมวัด ได้แก่ สิิทธุิของผู้้้ถือ่ หุน้ การปฏิิบัตั้ิตั้่อ
ผู้้้ถื่อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทตั้่อผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย
การเปิดเผู้ยข้อม้ลและควัามโปร่งใสิ และควัามรับผู้ิดชอบ
ของคณะกรรมการ บริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามหลักการ
กำากับด้แลกิจการทีด� ขี องสิำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ครบถื้วันทุกหลักการ
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สิำาหรับรายงานทางการเงินบริษัทฯ ได้จัดทำางบการเงิน
ตั้ามมาตั้รฐานบั ญ่ ชี แ ละมาตั้รฐานการรายงานทาง
การเงิ น ที� ป ระกาศใช้ โ ดยสิภาวัิ ช าชี พื่ บั ญ่ ชี ร วัมถืึ ง
หลักการบัญ่ชีทรี� บั รองทัวั� ไปของประเทศไทยโดยเล่อกใช้
นโยบายบัญ่ชีทเี� หมาะสิมและถื่อปฏิิบตั้ั อิ ย่างสิมำา� เสิมอ
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้้้รับผู้ิดชอบตั้่องบการเงิน
เฉพื่าะบริษทั ฯ และงบการเงินรวัมของบริษทั และบริษทั
ย่อย และใช้ดุลพื่ินิจอย่างระมัดระวัังและประมาณการ
ที�ดีที�สิุดในการจัดทำารวัมทั�งการเปิดเผู้ยข้อม้ลสิำาคัญ่
เพื่ียงพื่อในหมายเหตัุ้ประกอบงบการเงิน เพื่่�อให้งบ
การเงินมีควัามน่าเช่�อถื่อและเป็นประโยชน์ตั้่อผู้้้ถื่อหุ้น
และนักลงทุนทั�วัไป
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ� ง เป็ น ตั้ั วั แทนของผู้้้ ถื่ อ หุ้ น
ทำา หน้ า ที� กำา กั บ ด้ แ ลกิ จ การให้ เ ป็ น ไปตั้ามกฎหมาย
วััตั้ถืุประสิงค์ ข้อบังคับและมตั้ิของที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้น
รวัมทั�งด้แลให้ฝ่่ายจัดการปฏิิบัตั้ิงานให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้ลการดำาเนินงานตั้ามกลยุทธุ์และแผู้นงานประจำาปที�
ได้รับอนุมตั้ั ิจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที�ในการตั้ิดตั้ามผู้ลการ
ดำาเนินงานตั้ามแผู้นงานที�กำาหนดไวั้ รวัมถืึงการดำาเนิน
การด้านการบริหารควัามเสิี�ยง การควับคุมภายใน การ
ปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎเกณฑ์์ ที�เกี�ยวัข้อง และการตั้รวัจสิอบ
การดำาเนินงาน ทั�งนี� เพื่่�อให้การปฏิิบัตั้ิหน้าที�ของคณะ
กรรมการมีประสิิทธุิภาพื่ยิง� ขึน� คณะกรรมการบริษทั จึงได้
แตั้่งตั้ัง� คณะกรรมการชุดย่อยเฉพื่าะด้าน ซึง� ประกอบด้วัย
กรรมการที�มีควัามร้้ควัามเชี�ยวัชาญ่และประสิบการณ์
ในด้ า นดั ง กล่ า วั ได้ แ ก่ คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
คณะกรรมการบริหาร และยังได้แตั้่งตั้ัง� ให้คณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบปฏิิบัตั้ิหน้าที�แทน คณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการบริหารควัามเสิี�ยง
และคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการด้วัย

โครงสิร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วัย กรรมการ
อิสิระมากกวั่า 1 ใน 3 ของจำานวันกรรมการทั�งคณะ
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการทัง� สิิน� จำานวัน 8 ท่าน แบ่งเป็น

กรรมการที�เป็นผู้้้บริหารจำานวัน 3 ท่าน และกรรมการ
อิสิระที�ไม่เป็นผู้้้บริหารจำานวัน 5 ท่าน และยังดำารง
ตั้ำาแหน่งเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ จำานวัน 4 ท่าน อีกด้วัย
คณะกรรมการมีกรรมการที�เป็นผู้้้หญ่ิงจำานวัน 4 ท่าน
นอกจากนี� คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ได้ แ ตั้่ ง ตั้ั� ง
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ เพื่่� อช่วัยในการกำากับด้แล
กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ซึ� ง คณะกรรมการตั้รวัจสิอบมี
สิิ ท ธุิ ห น้ า ที� ตั้ ามที� ไ ด้ กำา หนดไวั้ ใ นอำา นาจหน้ า ที� ข อง
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ทั�งนี� กรรมการตั้รวัจสิอบ
อย่างน้อย 1 ท่าน จะตั้้องมีควัามร้้และประสิบการณ์
ด้ า นบั ญ่ ชี เ พื่ี ย งพื่อที� จ ะสิามารถืทำา หน้ า ที� ใ นการ
สิอบทานควัามน่าเช่�อถื่อของงบการเงินของบริษัทฯ
ได้ และวัาระการดำารงตั้ำาแหน่งของกรรมการอิสิระของ
บริษทั ฯ ตั้่อเน่อ� งไม่เกิน 9 ป นับจากวัันทีไ� ด้รบั การแตั้่งตั้ัง�
ให้ดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการอิสิระเป็นครัง� แรก อนึง� บริษทั ฯ
ไม่มีกรรมการอิสิระท่านใดที�ดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการ
อิสิระของบริษทั ฯ เกิน 9 ป นับแตั้่วันั ทีไ� ด้รบั การแตั้่งตั้ัง� ให้
ดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการอิสิระเป็นครั�งแรกและบริษัทฯ
ไม่ มี ก รรมการที� ดำา รงตั้ำา แหน่ ง ในบริ ษั ท จดทะเบี ย น
มากกวั่า 5 บริษทั (ไม่นบั รวัมตั้ำาแหน่งทีป� รึกษาในบริษทั
จดทะเบียน)

สรุป
จำานวันกรรมการทั�งหมด
กรรมการอิสิระ
ประธุานกรรมการและกรรมการผู้้้จัดการเป็นคนละคนกัน
รายการ

สิัดสิ่วันของกรรมการอิสิระตั้่อกรรมการทั�งหมด
สิัดสิ่วันของกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหารตั้่อกรรมการทั�งหมด
สิัดสิ่วันกรรมการชายตั้่อกรรมการหญ่ิง
กรรมการที�เป็นผู้้้หญ่ิงตั้่อกรรมการทั�งหมด
กรรมการอิสิระตั้่อกรรมการชุดย่อย
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที� แ ละควัาม
รั บ ผู้ิ ด ชอบระหวั่ า งคณะกรรมการและฝ่่ า ยบริ ห าร
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิิบัตั้ิหน้าที�ด้วัยควัามซ่�อสิัตั้ย์
สิุจริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กำาหนดอำานาจอนุมัตั้ิของคณะกรรมการใน
เร่�องที�สิำาคัญ่ตั้่างๆ เอาไวั้อย่างชัดเจน เช่น การกำาหนด
เป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ
และงบประมาณของบริษทั ฯ การพื่ิจารณาทบทวัน ตั้รวัจ
สิอบ และอนุมตั้ั แิ ผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการลงทุนขนาด
ใหญ่่ ตั้ลอดจนการเข้าร่วัมลงทุนกับผู้้้ประกอบการราย
อ่�นๆ ที�เสินอโดยฝ่่ายบริหาร เป็นตั้้น ซึ�งแสิดงราย
ละเอียดไวั้แบบ 56-1 One Report ในหัวัข้อ ขอบเขตั้
อำานาจหน้าที�ของประธุานกรรมการและคณะกรรมการ
บริษทั และเพื่่อ� ให้กรรมการได้มเี วัลาในการปฏิิบตั้ั หิ น้าที�
ตั้ามบทบาทและควัามรับผู้ิดชอบจึงได้มีการพื่ิจารณา
กำาหนดจำานวันบริษัทจดทะเบียนที�กรรมการแตั้่ละคน
จะไปดำารงตั้ำาแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มขี ้อยกเวั้น

บริ ษั ท มี น โยบายไม่ ใ ห้ ก รรมการผู้้้ จั ด การของบริ ษั ท
ดำารงตั้ำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่�น และบริษัท
จดทะเบียนอ่�นมากกวั่า 2 บริษัท (ไม่นับรวัมบริษัท
ในเคร่อ) และตั้้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที�ทำาธุุรกิจ
ประเภทเดียวักัน หร่อธุุรกิจที�อาจก่อให้เกิดการขัดแย้ง
ทางผู้ลประโยชน์ เวั้นแตั้่จะได้รับการอนุมัตั้ิจากคณะ
กรรมการบริษทั และบริษทั ฯ ไม่มกี รรมการทีเ� ป็นผู้้บ้ ริหาร
ไปดำารงตั้ำาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่น� มากกวั่า 2 แห่ง
นอกจากนี� บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตั้ำาแหน่ง
ประธุานกรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการให้เป็นคนละ
บุคคลกัน เพื่่อ� ป้องกันมิให้บคุ คลใดมีอำานาจเบ็ดเสิร็จใน
เร่อ� งใดเร่อ� งหนึง� โดยเฉพื่าะ รวัมทัง� มีการกำาหนดขอบเขตั้
อำา นาจหน้ า ที� ข องแตั้่ ล ะตั้ำา แหน่ ง ไวั้ อ ย่ า งชั ด เจนใน
อำานาจดำาเนินการของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั
จะเป็นผู้้้กำาหนดอำานาจหน้าที� และคัดเล่อกบุคคลเพื่่�อ
เข้าดำารงตั้ำาแหน่งดังกล่าวัโดยประธุานกรรมการมาจาก
การเล่อกตั้ั�งของกรรมการบริษัท ทำาหน้าที�เป็นประธุาน
ในที�ประชุม โดยควับคุมการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตั้ามระเบียบวัาระการประชุม และ
สินับสินุนให้กรรมการทุกท่านมีสิ่วันร่วัมในการประชุม
เช่ น ตั้ั� ง คำา ถืามหร่ อ ข้ อ สิั ง เกตั้ ให้ คำา ปรึ ก ษาและให้
ข้อเสินอแนะตั้่อผู้้บ้ ริหาร และสินับสินุนการดำาเนินธุุรกิจ
ของบริษัท แตั้่จะไม่ก้าวัก่ายในการบริหาร การจัดการ
กิจการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วั ยกรรมการที� มี
คุณสิมบัตั้ิ ควัามร้้ ควัามเชี�ยวัชาญ่ และประสิบการณ์
หลากหลาย ทั�งด้านการเงิน การบัญ่ชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสิตั้ร์ กฎหมาย และกิจการธุนาคาร โดย
กรรมการอิสิระของบริษทั มีคณ
ุ สิมบัตั้สิิ ง้ กวั่าข้อกำาหนด
ขัน� ตั้ำ�าของสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ (ก.ล.ตั้.) และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย ตั้ามรายละเอียดซึ�งแสิดงอย้ภ่ ายใตั้้หัวัข้อ
รายละเอียดเกี�ยวักับกรรมการ ผู้้้บริหาร ผู้้้มีอำานาจ
ควับคุม และเลขานุการบริษัท

96 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสิ่งเสิริมและอำานวัย
ควัามสิะดวักให้ มี ก ารฝ่ึ ก อบรมและให้ ค วัามร้้ แ ก่ ผู้้ ที�
เกี� ย วัข้ อ งในระบบการกำา กั บ ด้ แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
ซึ�งรวัมถืึงกรรมการ กรรมการตั้รวัจสิอบ ผู้้้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท เพื่่�อให้มีการปรับปรุงการปฏิิบัตั้ิงาน
อย่ า งตั้่ อ เน่� อ ง ได้ แ ก่ หลั ก สิ้ ตั้ รของสิมาคมสิ่ ง เสิริ ม
สิถืาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
Association : IOD) รวัมถืึงหลักสิ้ตั้รที�มีควัามสิำาคัญ่
ตั้่อการพื่ัฒนาบริษัทฯ ที�จัดโดยตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และสิภาวัิชาชีพื่การบัญ่ชี
คณะกรรมการบริ ษัท มี น โยบายให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ
กรรมการใหม่ และการเสิริมควัามร้้ให้แก่กรรมการ โดย
บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตั้รียมข้อม้ล
ตั้่างๆ สิำาหรับกรรมการใหม่ เพื่่อ� ให้กรรมการใหม่ รับทราบ
บทบาท หน้าที� ควัามรับผู้ิดชอบของกรรมการ นโยบาย
ข้อม้ลธุุรกิจ และแนวัปฏิิบตั้ั ใิ นการกำากับด้แลกิจการของ
บริษัทก่อนการปฏิิบัตั้ิหน้าที�ของกรรมการ ตั้ลอดจน
สิ่ ง เสิริ ม การสิร้ า งควัามร้้ ค วัามเข้ า ใจในธุุ ร กิ จ ให้ กั บ
กรรมการทุกท่าน เพื่่�อเป็นการช่วัยสินับสินุนในการ
ปฏิิบัตั้ิหน้าที�อย่างมีประสิิทธุิภาพื่ของกรรมการมาก
ยิง� ขึน� นอกจากนี� บริษทั ยังมีนโยบายในการเสิริมควัามร้้
ให้ ก รรมการผู้้้ บ ริ ห ารอย่ า งสิมำ�า เสิมอ ในป 2563
มีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน
อนึ�ง กรรมการหร่อผู้้้บริหารระดับสิ้งของบริษัทไม่เคย
เป็นพื่นักงานหร่อหุน้ สิ่วันของบริษทั สิอบบัญ่ชีภายนอก
ที�บริษัทฯ ใช้บริการอย้่ตั้ั�งแตั้่จัดตั้ั�งบริษัท
ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัท ได้แตั้่งตั้ั�งเลขานุการบริษัท
เพื่่อ� ให้มหี น้าทีแ� ละควัามรับผู้ิดชอบตั้ามพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์

2. นโยบายและแนวปฏิิบัตทิ ี่เกี่ยวกับผูู้ถือหุนและผูู้มีสว นไดเสีย
ก. การดูแลผูู้ถือหุน การปฏิิบัตติ อผูู้ถือหุนอยางเทาเทียมกัน
การสงเสริมการใชสิทธิของผูู้ถือหุน
1. สิทธิของผูู้ถือหุน (The Rights of Shareholders) และการสงเสริมการใชสิทธิของผูู้ถือหุน

นอกเหน่อจากสิิทธุิพื่่�นฐานตั้่างๆ ข้างตั้้นแล้วั บริษัทฯ
ยังได้ดำาเนินการในเร่�องตั้่างๆ ที�เป็นการสิ่งเสิริมและ
อำานวัยควัามสิะดวักในการใช้สิิทธุิของผู้้้ถื่อหุ้นรวัมถืึง
นักลงทุนสิถืาบัน ในการเข้าร่วัมการประชุมผู้้้ถื่อหุ้น
(1) จัดสิ่งหนังสิ่อนัดประชุมให้ผู้้ถื่อหุ้นทราบล่วังหน้า
ก่อนวัันประชุมอย่างน้อย 21 วััน โดยจะระบุวััน
เวัลา สิถืานที� และวัาระการประชุม ตั้ลอดจนข้อม้ล
ประกอบที� เ กี� ย วัข้ อ งกั บ เร่� อ งที� ตั้้ อ งตั้ั ด สิิ น ใจในที�
ประชุมอย่างครบถื้วัน
(2) ในกรณี ที� ผู้้ ถื่ อ หุ้ น ไม่ สิ ามารถืเข้ า ร่ วั มประชุ ม ได้
บริษทั ฯ เปิดโอกาสิให้ผู้ถื้ อ่ หุน้ สิามารถืมอบฉันทะให้
กรรมการอิสิระหร่อบุคคลใดๆ เข้าร่วัมประชุมแทน
ตั้นได้ โดยใช้หนังสิ่อมอบฉันทะแบบหนึ�งแบบใดที�
บริษัทฯ ได้จัดสิ่งไปพื่ร้อมหนังสิ่อเชิญ่ประชุม
(3) บริษัทฯ จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สิถืานที�
จัดการประชุม สิำาหรับผู้้ถื้ อ่ หุน้ บุคคลธุรรมดา และนัก
ลงทุนสิถืาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำาระบบคอมพื่ิวัเตั้อร์
มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสิียง เพื่่�อ
ช่วัยให้ขั�นตั้อนการลงทะเบียนและการประมวัลผู้ล
การลงคะแนนเสิียงเป็นไปอย่างรวัดเร็วัยิ�งขึ�น
(4) เปิดโอกาสิให้ผู้้ถื่อหุน้ ได้ซักถืาม แสิดงควัามคิดเห็น
และข้อเสินอแนะตั้่างๆ ได้อย่างเตั้็มที�และอิสิระ
(5) เม่อ� การประชุมแล้วัเสิร็จ บริษทั จะจัดทำารายงานการ
ประชุมโดยแสิดงข้อม้ลอย่างถื้กตั้้อง ครบถื้วัน เพื่่อ�
ให้ผู้้ถื่อหุน้ สิามารถืตั้รวัจสิอบได้

บริษัทฯ จัดการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุ้นประจำาป 2563
เม่�อวัันที� 7 สิิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ASIC
ชัน� 31 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ กรุงเทพื่มหานคร
ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้้บ้ ริหารระดับสิ้งเข้าร่วัม
การประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประจำาป 2563 จำานวัน 11 ท่าน
บริ ษั ท ฯ มอบให้ บ ริ ษั ท ศ้ น ย์ รั บ ฝ่ากหลั ก ทรั พื่ ย์
(ประเทศไทย) จำากัด ซึ�งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
เป็นผู้้้ดำาเนินการจัดสิ่งหนังสิ่อเชิญ่ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นและ
เอกสิารประกอบการประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้้ ถื่ อ หุ้ น เป็ น เวัลา
ล่วังหน้าไม่น้อยกวั่า 21 วัันก่อนการประชุม และได้
จั ด ให้ มี ก ารเผู้ยแพื่ร่ หนั งสิ่ อเชิ ญ่ประชุ ม ผู้้้ ถื่อหุ้ น และ
เอกสิารประกอบการประชุมทางเวั็บไซตั้์ของบริษัทฯ ที�
www.leaseit.co.th เป็นการล่วังหน้าไม่นอ้ ยกวั่า 30 วััน
ก่อนการประชุม เพื่่�อให้ผู้้ถื่อหุ้นสิามารถืเข้าถืึงข้อม้ลที�
เกี�ยวัข้องกับการประชุมผู้้้ถื่อหุ้นได้สิะดวักและรวัดเร็วั
ยิ�งขึ�น
บริษัทฯ เปิดโอกาสิให้ผู้้ถื่อหุ้นรายย่อยเสินอวัาระการ
ประชุม และเสินอช่อ� บุคคลเพื่่�อเข้ารับการคัดเล่อกเป็น
กรรมการบริษทั สิำาหรับการประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประจำา
ป 2563 ครั�งแรกระหวั่างวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน – 31
ธุันวัาคม 2562 และครัง� ที� 2 ระหวั่างวัันที� 21 พื่ฤษภาคม
2563 – 20 มิถืุนายน 2563 เม่อ� ครบกำาหนดระยะเวัลา
ให้สิทิ ธุิดงั กล่าวั ไม่ปรากฏิผู้้ถื้ อ่ หุน้ รายใดเสินอเพื่ิม� วัาระ
การประชุมหร่อเสินอช่�อบุคคลเพื่่�อเข้ารับการคัดเล่อก
เป็นกรรมการบริษัท สิำาหรับการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุ้น
ประจำาป 2563 แตั้่อย่างใด
บริษัทฯ ระบุควัามเห็นของคณะกรรมการบริษัทไวั้ใน
หนั ง สิ่ อ เชิ ญ่ ประชุ ม ผู้้้ ถื่ อ หุ้ น และจั ด สิ่ ง หนั ง สิ่ อ เชิ ญ่
ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นล่วังหน้าให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นภายในระยะเวัลา
ที� ก.ล.ตั้. หร่ อ ตั้ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์ ฯ กำา หนด เพื่่� อ ให้
ผู้้้ถื่อหุ้นมีเวัลาศึกษาข้อม้ลล่วังหน้าก่อนการประชุม
นอกจากนี� ผู้้้ ถื่ อ หุ้ น จะได้ รั บ ข้ อ ม้ ล ข่ า วัสิารผู้่ า นทาง
สิ่�ออิเล็กทรอนิกสิ์ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ เวั็บไซตั้์ของ
บริษทั ฯ และการลงข่าวัสิารในหนังสิ่อพื่ิมพื่์ตั้ามพื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้มิ หาชนจำากัด ทัง� นี� บริษทั มีนโยบายทีจ� ะให้คณะ
กรรมการบริษัทเข้าร่วัมการประชุมผู้้้ถื่อหุ้นโดยพื่ร้อม
เพื่รียงกัน โดยเฉพื่าะประธุานอนุกรรมการชุดตั้่างๆ
เช่น ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ เป็นตั้้น เพื่่อ� ร่วัมชีแ� จง
หร่อตั้อบข้อซักถืามของผู้้้ถื่อหุน้ ในที�ประชุม
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บริษทั ตั้ระหนักและให้ควัามสิำาคัญ่ในสิิทธุิพื่น่� ฐานตั้่างๆ
ของผู้้้ถื่อหุ้น ได้แก่ สิิทธุิการซ่�อขายหร่อโอนหุน้ สิิทธุิใน
การที�จะได้รับสิ่วันแบ่งกำาไรของกิจการและเงินปันผู้ล
อย่างเท่าเทียมกัน สิิทธุิในการได้รับข้อม้ลข่าวัสิารของ
กิจการอย่างเพื่ียงพื่อ สิิทธุิในการเข้าร่วัมประชุมเพื่่�อ
ใช้สิิทธุิออกเสิียงในที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นเพื่่�อแตั้่งตั้ั�งหร่อ
ถือดถือนกรรมการ แตั้่งตั้ั�งผู้้้สิอบบัญ่ชี และเร่�องที�มผู้ี ล
กระทบตั้่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสิรรเงินปันผู้ล การกำาหนด
หร่อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสิ่อบริคณห์สินธุิและข้อ
บังคับ การลดทุนหร่อเพื่ิ�มทุน และสิิทธุิในการได้รับการ
ปฏิิบตั้ั ทิ เี� ท่าเทียมในการรับซ่อ� หุน้ ค่นโดยบริษทั ฯ เป็นตั้้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี�แจงหลักเกณฑ์์และวัิธุีการออก
เสิียงลงคะแนนให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นก่อนเริ�มประชุม โดยมี
ที�ปรึกษากฎหมายทำาหน้าที�กำากับด้แลการประชุมและ
การออกเสิียงลงคะแนนเพื่่อ� ให้เป็นไปตั้ามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง� นี� ในการประชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประธุาน
ในที�ประชุมได้เปิดโอกาสิให้ผู้้ถื่อหุ้นแสิดงควัามคิดเห็น
และตั้ั�งคำาถืามในเร่�องที�เกี�ยวัข้องกับบริษัทฯ และวัาระ
การประชุมอย่างเตั้็มที�
บริษทั ฯ ได้ทำาการแจ้งมตั้ิทปี� ระชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประจำา
ป 2563 โดยระบุผู้ลการออกเสิียงลงคะแนนในแตั้่ละวัาระ
แยกประเภทคะแนนเสิียงเป็น “เห็นด้วัย” “ไม่เห็นด้วัย”
และ “งดออกเสิียง” โดยจัดสิ่งในร้ปแบบจดหมายข่าวั
ไปยังตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยภายในวัันถืัดไป
ภายหลังจากการประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ เสิร็จสิิน� พื่ร้อมทัง�
เปิดเผู้ยไวั้บนเวั็บไซตั้์ของบริษัทฯ

ษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศ้นย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์
• บริ(ประเทศไทย)
จำากัด ซึ�งเป็นนายทะเบียนของบริษัท

•

คณะกรรมการบริษัทให้ควัามสิำาคัญ่และด้แลให้มีการ
ปฏิิบัตั้ิตั้่อผู้้้ถื่อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธุรรม ทั�งผู้้้ถื่อหุ้นที�เป็นผู้้้บริหารและผู้้้ถื่อหุ้นที�ไม่เป็น
ผู้้้บริหาร ผู้้้ถื่อหุ้นที�เป็นคนไทยหร่อผู้้้ถื่อหุ้นตั้่างชาตั้ิ
ผู้้้ถื่อหุ้นรายใหญ่่หร่อผู้้้ถื่อหุ้นรายย่อย โดยได้ดำาเนิน
การตั้่างๆ ดังนี�
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ� ะรักษาสิิทธุิของผู้้ถื้ อ่ หุน้ ทุกราย
• โดยในการประชุ
มสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประธุานในทีป� ระชุม

•

จะดำาเนินการประชุมตั้ามระเบียบวัาระการประชุม
ที�ได้แจ้งไวั้ในหนังสิ่อเชิญ่ประชุมผู้้้ถื่อหุ้น และไม่มี
การเพื่ิ�มวัาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้้ถื่อหุ้นทราบ
ล่ วั งหน้ า ทั� ง นี� ผู้้้ ถื่ อ หุ้ น ของบริ ษั ท ทุ ก รายมี สิิ ท ธุิ
ออกเสิียงลงคะแนนตั้ามจำานวันหุ้นที�ตั้นถื่ออย้่ โดย
หนึ�งหุ้นมีสิิทธุิออกเสิียงเท่ากับหนึ�งเสิียง
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสิให้ผู้้ถื่อหุ้นเสินอเร่�องที�เห็น
สิมควัรบรรจุ เ ป็ น วัาระการประชุ ม สิามั ญ่ ผู้้้ ถื่ อ หุ้ น
ประจำาป 2563 และเสินอช่�อบุคคลเพื่่�อเข้ารับการ
เล่ อ กตั้ั� ง เป็ น กรรมการล่ วั งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม
ผู้้้ถื่อหุ้นครั�งที� 1 ในระหวั่างวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน 13 ธุันวัาคม 2562 และครั�งที� 2 ระหวั่างวัันที� 21
พื่ฤษภาคม – 20 มิถืุนายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้
เผู้ยแพื่ร่ ร ายละเอี ย ดเกี� ย วักั บ หลั ก เกณฑ์์ แ ละวัิ ธุี
การในการดำาเนินการดังกล่าวัโดยจัดสิ่งในร้ปแบบ
จดหมายข่าวัไปยังตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย
และทางเวั็บไซตั้์ของบริษัทที� www.leaseit.co.th
อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้้ถื่อหุ้นเสินอเร่�องเพื่่�อบรรจุเป็น
วัาระการประชุม หร่อเสินอช่�อบุคคลเพื่่�อเข้ารับการ
พื่ิจารณาเล่อกตั้ั�งเป็นกรรมการแตั้่อย่างใด
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•

เป็นผู้้้ดำาเนินการจัดสิ่งหนังสิ่อเชิญ่ประชุมผู้้้ถื่อหุ้น
และเอกสิารประกอบการประชุมให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นเป็น
เวัลาล่วังหน้าไม่นอ้ ยกวั่า 21 วัันก่อนการประชุม และ
ได้จัดให้มีการเผู้ยแพื่ร่หนังสิ่อเชิญ่ประชุมผู้้้ถื่อหุ้น
และเอกสิารประกอบการประชุมทางเวั็บไซตั้์ของ
บริษทั ที� www.leaseit.co.th เป็นการล่วังหน้าไม่นอ้ ย
กวั่า 30 วัันก่อนการประชุม เพื่่อ� ให้ผู้้ถื่อหุน้ สิามารถื
เข้ า ถืึ งข้ อม้ ลที� เ กี� ยวัข้ องกั บการประชุ ม ผู้้้ ถื่ อหุ้ น ได้
สิะดวักและรวัดเร็วัยิ�งขึ�น
บริษัทฯ มีนโยบายที�จะเพื่ิ�มทางเล่อกในการประชุม
ให้แก่ผู้ถื้ อ่ หุน้ ทีไ� ม่สิามารถืเข้าร่วัมประชุมด้วัยตั้นเอง
สิามารถืมอบฉันทะให้กรรมการอิสิระหร่อบุคคลอ่�น
เข้าร่วัมประชุมและออกเสิียงแทนผู้้้ถื่อหุ้นได้ โดย
บริษัทฯ ได้จัดเตั้รียมหนังสิ่อมอบฉันทะตั้ามแบบที�
กระทรวังพื่าณิชย์ประกาศกำาหนด ซึง� ระบุถืงึ เอกสิาร/
หลั ก ฐานทั� ง คำา แนะนำา ขั� น ตั้อนในการมอบฉั น ทะ
ซึ� ง ผู้้้ ถื่ อ หุ้ น สิามารถืกำา หนดทิ ศ ทางการออกเสิี ย ง
ลงคะแนนได้ และได้จัดสิ่งหนังสิ่อมอบฉันทะให้แก่
ผู้้ถื้ อ่ หุน้ พื่ร้อมหนังสิ่อเชิญ่ประชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ นอกจากนี�
ผู้้ถื้ อ่ หุน้ สิามารถืดาวัน์โหลดหนังสิ่อมอบฉันทะได้ทาง
เวั็บไซตั้์ของบริษัท ที� www.leaseit.co.th
การดำาเนินการประชุมจะเป็นไปตั้ามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ตั้ามลำาดับวัาระการประชุม โดยจะมีการเสินอ
รายละเอียดในแตั้่ละวัาระอย่างครบถื้วัน พื่ร้อมแสิดง
ข้อม้ลประกอบการพื่ิจารณาอย่างชัดเจน รวัมทั�ง
จะไม่เพื่ิ�มวัาระการประชุมที�ไม่มีการแจ้งให้ผู้้ถื่อหุ้น
ทราบล่วังหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพื่าะวัาระที�มี
ควัามสิำาคัญ่ทีผู้� ถื้ อ่ หุน้ ตั้้องใช้เวัลาในการศึกษาข้อม้ล
ก่อนการตั้ัดสิินใจ

•

บริษัทฯ มีนโยบายที�เกี�ยวัข้องกับการทำารายการที�เกี�ยวั
โยงกันที�เข้าข่ายจะตั้้องขออนุมัตั้ิจากผู้้้ถื่อหุ้นตั้ามข้อ
กำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ ก่อนทำารายการ บริษัทฯ
จะเปิ ด เผู้ยข้ อ ม้ ล เกี� ย วักั บ ช่� อ และควัามสิั ม พื่ั น ธุ์ ข อง
บุคคลที�เกี�ยวัโยง นโยบายการกำาหนดราคา และม้ลค่า
ของรายการ รวัมทั� ง ควัามเห็ น ของคณะกรรมการ
เกีย� วักับรายการดังกล่าวัให้ผู้ถื้ อ่ หุน้ ทราบอย่างชัดเจนใน
การประชุมผู้้้ถื่อหุน้
บริษัทฯ มีนโยบายไม่อนุญ่าตั้ให้มีรายการระหวั่างกัน
ในลักษณะทีเ� ป็นการให้ควัามช่วัยเหล่อทางการเงิน เช่น
การให้ก้ย่มเงิน การคำ�าประกันสิินเช่อ�
บริษัทฯ มีรายการระหวั่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเคร่อ
ซึ�งได้กระทำาอย่างยุตั้ิธุรรมตั้ามราคาตั้ลาด และเป็นไป
ตั้ามปกตั้ิธุรุ กิจการค้า (Fair and at arms’s length)

2. การปฏิิบัติตอผูู้ถือหุนอยางเทาเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)
ผู้้้ถื่อหุ้นของบริษัททุกรายจะตั้้องได้รับการปฏิิบัตั้ิอย่าง
เท่ า เที ย มกั น และเป็ น ธุรรมตั้ามสิิ ท ธุิ พื่�่ น ฐานที� มี อ ย้่
บริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวัทางการกำากับด้แลการใช้
ข้อม้ลภายในของบริษัทเพื่่�อหาผู้ลประโยชน์แก่ตั้นเอง
หร่อผู้้้อ่�นในทางมิชอบ ซึ�งอาจก่อให้เกิดควัามเสิียหาย
ตั้่อผู้้้ถื่อหุน้ โดยรวัม รวัมทั�งสินับสินุนให้มกี ารปฏิิบัตั้ิตั้่อ
ผู้้้ถื่อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่่�อเป็นการสิร้าง
ควัามมั�นใจวั่าผู้้้ถื่อหุ้นทุกคนจะได้รับการปกป้องสิิทธุิ
พื่่�นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

ข. การปองกันการใชขอมูลภายใน
เพื่่�อให้ผู้้ถื่อหุ้นทุกรายได้รับการปฏิิบัตั้ิอย่างเท่าเทียม
กันคณะกรรมการจึงได้กำาหนดนโยบายและแนวัทาง
ปฏิิบัตั้ิการป้องกันการใช้ข้อม้ลภายใน โดยการจัดให้
มีระเบียบวั่าด้วัยการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ซึ�งกำาหนดให้
กรรมการ ผู้้บ้ ริหาร จัดทำาและนำาสิ่งรายงานการถื่อครอง
หลักทรัพื่ย์และการซ่อ� ขายหลักทรัพื่ย์ของบริษทั ภายใน
ระยะเวัลาที�กำาหนด และให้เลขานุการบริษัทรายงาน
การเปลี�ยนแปลงการถื่อหลักทรัพื่ย์ของกรรมการและ
ผู้้บ้ ริหารตั้่อทีป� ระชุมคณะกรรมการเป็นรายไตั้รมาสิ โดย
ระบุเวัลาในการห้ามซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ ดังนี�
(1) ในช่วังเวัลา 30 วััน ก่อนการเปิดเผู้ยงบการเงิน
ประจำารายไตั้รมาสิและประจำาป และช่วังเวัลาอ่�นที�
บริษัทฯ จะกำาหนดเป็นครั�งคราวั

(2) ในสิถืานการณ์พื่เิ ศษ บุคคลทีบ� ริษทั กำาหนดอาจขาย
หลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในระหวั่างช่วังเวัลาห้ามซ่�อ
ขายหลักทรัพื่ย์ได้ หากตั้กอย้่ในสิถืานการณ์ เช่น
มีควัามยากลำาบากทางการเงินอย่างรุนแรง หร่อตั้้อง
ปฏิิบัตั้ิตั้ามข้อกำาหนดตั้่างๆ ทางกฎหมาย หร่อตั้ก
อย้ภ่ ายใตั้้คาำ สิัง� ศาล โดยตั้้องจัดทำาบันทึกระบุเหตัุ้ผู้ล
เสินอขออนุมตั้ั ิตั้่อ
(2.1) ประธุานกรรมการ
(กรณีผู้้ขายเป็นกรรมการหร่อเลขานุการ
บริษัท)
(2.2) ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
(กรณีผู้้ขายเป็นประธุานกรรมการ)
(2.3) ประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร/กรรมการผู้้้จัดการ
(กรณีผู้ข้ ายเป็นบุคคลทีบ� ริษทั กำาหนดซึง� ไม่ใช่
กรรมการและเลขานุการบริษทั ) ทัง� นีใ� ห้จดั สิ่ง
สิำาเนาบันทึกดังกล่าวัให้แก่เลขานุการบริษัท
ด้วัย
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตั้ินโยบายการรายงาน
การซ่� อ -ขายหุ้ น /ถื่ อ ครองหลั ก ทรั พื่ ย์ ข องบริ ษั ท
ให้ที�ประชุมคณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุม
มาตั้รการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ ม้ ล ภายในโดยมิ ช อบ
(Insider Trading) ของบุคคลที�เกี�ยวัข้องซึ�งรวัมถืึง
กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงานและล้กจ้าง รวัมตั้ลอด
ถืึงค้่สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิตั้ิภาวัะของบุคคล
ดังกล่าวัที�เกี�ยวัข้องกับข้อม้ล รวัมถืึงได้กำาหนดบท
ลงโทษเกี�ยวักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลของบริษัทหร่อ
นำา ข้ อ ม้ ล ของบริ ษั ท ไปใช้ เ พื่่� อ ประโยชน์ สิ่ วั นตั้น
ตั้ามนโยบายการป้ อ งกั น การนำา ข้ อ ม้ ล ภายในไป
ใช้ประโยชน์ รวัมทั�งได้ให้ควัามร้้แก่กรรมการและ
ผู้้้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท เกี� ย วักั บ ภาระหน้ า ที� ใ นการ
รายงานการถื่อครองหลักทรัพื่ย์ในบริษทั ของตั้นเอง
ค้สิ่ มรสิ และบุตั้รทีย� งั ไม่บรรลุนตั้ิ ภิ าวัะ ตั้ลอดจนการ
รายงานการเปลี�ยนแปลงการถื่อครองหลักทรัพื่ย์
ตั้่อสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษ
ตั้ามพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้หิ ลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
พื่.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้้บ้ ริหารได้มกี าร
รายงานการซ่�อ-ขายหุ้น/ถื่อครองหลักทรัพื่ย์ของ
บริษทั ฯ ตั้่อทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็น
รายไตั้รมาสิ มาโดยตั้ลอด
บริษัทฯ จะจัดทำารายงานการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุ้น
ประจำาป และจัดให้มีการเผู้ยแพื่ร่รายงานการประชุม
ทางเวั็บไซตั้์ของบริษัทฯ ที� www.leaseit.co.th

ค. การปองกันความขัดแยงทางผู้ลประโยชน
บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการและผู้้้บริหารตั้้องรายงาน
ให้บริษัททราบถืึงการมีสิ่วันได้เสิียของตั้น หร่อของ
บุคคลที�มีควัามเกี�ยวัข้อง ซึ�งเป็นสิ่วันได้เสิียที�เกี�ยวัข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหร่อบริษัทย่อย
ตั้ามมาตั้รา 89/14 แห่งพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิหลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 ซึ�งแก้ไขเพื่ิ�มเตั้ิมโดย
พื่ระราชบั ญ่ ญ่ั ตั้ิ ห ลั ก ทรั พื่ ย์ แ ละตั้ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์
(ฉบับที� 4) พื่.ศ. 2551 เพื่่�อให้บริษัทฯ มีข้อม้ลประกอบ
การดำาเนินการตั้ามข้อกำาหนดเกี�ยวักับการทำารายการที�

เกีย� วัโยงกันซึง� เป็นรายการทีอ� าจก่อให้เกิดควัามขัดแย้ง
ทางผู้ลประโยชน์และอาจนำาไปสิ้ก่ ารถื่ายเทผู้ลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวัมถืึงการที�กรรมการ
และผู้้้ บ ริ ห ารตั้้ อ งปฏิิ บั ตั้ิ ห น้ า ที� ด้ วั ยควัามระมั ด ระวัั ง
และซ่�อสิัตั้ย์สิุจริตั้ ซึ�งตั้้องตั้ัดสิินใจโดยไม่มีสิ่วันได้เสิีย
ไม่วั่าทางตั้รงหร่อทางอ้อมในเร่�องที�ตั้ัดสิินใจข้อม้ลใน
รายงานดังกล่าวัจึงเป็นประโยชน์ตั้่อการตั้ิดตั้ามด้แล
ให้การทำาหน้าที�ของกรรมการและผู้้้บริหารเป็นไปตั้าม
หลักการดังกล่าวั

ง. ความรับผู้ิดชอบตอผูู้มีสวนไดเสีย
บริษัทฯ มีผู้้มีสิ่วันได้เสิียหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้้้ถื่อหุ้น
พื่นักงาน ล้กค้า ค้่ค้า เจ้าหนี� ค้่แข่งทางการค้า รวัมทั�ง
ชุมชนและสิังคม ซึ�งผู้้้มีสิ่วันได้เสิียทุกกลุ่มจะตั้้องได้รับ
การด้แลจากบริษัทตั้ามสิิทธุิที�มีอย้่ตั้ามกฎหมายและ
ตั้ามข้อตั้กลงที�มีอย้่กับบริษัทอย่างเป็นธุรรม และใน
กรณีที�มีควัามเสิียหายเกิดขึ�นบริษัทจะให้การเยียวัยาที�
เหมาะสิมกับทุกฝ่่าย มีแนวัปฏิิบัตั้ิ ดังนี�
ดโอกาสิให้แจ้งเบาะแสิหร่อข้อร้องเรียนการทำาผู้ิด
• เปิกฎหมาย
หร่อจรรยาบรรณ ผู้่านกรรมการตั้รวัจสิอบ

และจัดให้มีมาตั้รการในการปกป้องพื่นักงานหร่อ
ผู้้้แจ้งเบาะแสิการกระทำาควัามผู้ิด
จัดให้มชี ่องทางสิำาหรับผู้้้มสิี ่วันได้เสิียในการแจ้งหร่อ
ร้องเรียนกรณีทถืี� ก้ ละเมิดสิิทธุิ พื่ร้อมให้ขอ้ ม้ลในการ
ตั้ิดตั้่อผู้้้ที�ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
จัดให้มีกระบวันการดำาเนินการหลังจากได้รับแจ้ง
เบาะแสิ โดยให้มีการตั้รวัจสิอบข้อม้ล และมีการ
รายงานตั้่อคณะกรรมการบริษทั ในเร่อ� งทีม� ผู้ี ลกระทบ
อย่างมีนัยสิำาคัญ่
กำาหนดนโยบายที�เกี�ยวัข้องกับจรรยาบรรณธุุรกิจ
ได้ แ ก่ นโยบายควัามขั ด แย้ ง ทางผู้ลประโยชน์
นโยบายการตั้่อตั้้านคอร์รัปชั�น นโยบายด้านควัาม
ยั�งย่น นโยบายด้านสิิทธุิมนุษยชนและการปฏิิบัตั้ิ
ด้านแรงงาน นโยบายการแจ้งเบาะแสิ นโยบาย
การคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล นโยบายด้านควัาม
ปลอดภัยและอาชีวัอนามัย
บริ ษัทฯ ตั้ระหนักถืึงสิิท ธุิข องผู้้้มีสิ่วันได้เ สิียทุ กกลุ่ ม
ทั�งภายในและภายนอกบริษัท และด้แลเพื่่�อให้ม�ันใจ
ได้วั่าสิิทธุิดังกล่าวัได้รับการคุ้มครองและปฏิิบัตั้ิด้วัยดี
ทัง� นี� เพื่่อ� สิร้างควัามเข้าใจอันดีและควัามร่วัมม่อระหวั่าง
บริษัทฯ และผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย อันจะเป็นประโยชน์ตั้่อการ
ดำาเนินงาน สิร้างควัามเช่�อมั�นและควัามมั�นคงให้แก่
บริษทั ฯ และผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิีย รวัมทัง� เพื่ิม� ขีดควัามสิามารถื
ในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาวั ดังนี�

•

•

•
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1. บทบาทตอพนักงาน
บริษัทฯ เช่�อวั่ารากฐานขององค์กรที�เข้มแข็งเกิดจาก
การที�พื่นักงานเป็นผู้้้มีควัามร้้ ควัามสิามารถื มีควัาม
เชีย� วัชาญ่ ตั้ระหนักถืึงควัามสิำาคัญ่ในบทบาทและหน้าที�
ของตั้นเอง หากพื่นักงานทำางานในหน้าที�ให้ประสิบ
ควัามสิำาเร็จและบรรลุเป้าหมาย ธุุรกิจของบริษทั ฯ ก็ยอ่ ม
ทีจ� ะประสิบควัามสิำาเร็จและบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวักัน
บริษัทฯ จึงได้กำาหนดแนวัปฏิิบัตั้ิตั้่อพื่นักงานไวั้ ดังนี�ค่อ
1. บริ ษั ท ฯ ให้ ค วัามสิำา คั ญ่ กั บ การคั ด เล่ อ กบุ ค ลากร
ที� เ หมาะสิมกั บ ตั้ำา แหน่ ง และเน้ น บุ ค ลากรมี
ประสิบการณ์ในการทำางานตั้รงกับลักษณะงานของ
บริษัทฯ เพื่่�อควัามเชี�ยวัชาญ่ในงานนั�นซึ�งบริษัทฯ
ตั้ระหนักเสิมอวั่าพื่นักงานเป็นทรัพื่ยากรที�มีคุณค่า
และเป็นรากฐานของควัามสิำาเร็จ ดังนั�น บริษัทฯ
จึงมุ่งมั�นที�จะพื่ัฒนาศักยภาพื่ของพื่นักงานตั้ลอด
เสิ้นทางการทำางาน โดยพื่ัฒนาทักษะ เพื่ิม� พื่้นควัามร้้
อย่างตั้่อเน่อ� ง และควัามสิามารถืของพื่นักงาน รวัมทัง�
มอบโอกาสิในการสิร้างควัามก้าวัหน้าในการทำางาน
ให้ แก่ พื่ นั ก งานทุ ก คนโดยเท่ า เที ยมกั น ตั้ลอดจน
การสิร้างแรงจ้งใจในเร่�องผู้ลตั้อบแทนที�เหมาะสิม
และสิามารถืเทียบเคียงกับบริษัทฯ ชั�นนำาโดยทั�วัไป
ตั้ลอดจนการด้แลคุณภาพื่ชีวัิตั้ของพื่นักงานทุกคน
โดยเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำาหนดนโยบายการ
จ่ า ยค่ า ตั้อบแทนพื่นั ก งานที� สิ อดคล้ อ งกั บ ผู้ลการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั�งในระยะสิั�น อาทิ ควัาม
สิามารถืในการทำากำาไรในแตั้่ละป ในร้ปแบบของ
เงินจ้งใจ (Incentive) และเงินโบนัสิ (Bonus) โดยใน
ระยะยาวันัน� บริษทั ฯ ได้นำาเอาร้ปแบบการวััดผู้ลการ
ปฏิิบัตั้ิงานตั้าม Balanced Scorecard โดยอาศัยการ
กำาหนดตั้ัวัชีวั� ดั (KPIs) มาใช้เป็นเคร่อ� งม่อเพื่่อ� ช่วัยใน
การบริหารจัดการกลยุทธุ์ไปสิ้่การปฏิิบัตั้ิ (Strategic
Implementation) โดยอาศัยการวััดหร่อการประเมิน
ที�จะช่วัยให้องค์กรเกิดควัามสิอดคล้องเป็นอันหนึ�ง

อันเดียวักัน และมุง่ เน้นในสิิง� ทีม� คี วัามสิำาคัญ่ตั้่อควัาม
สิำาเร็จขององค์กร โดยบริษัทฯ ศึกษาและทบทวัน
โครงสิร้างองค์กร บทบาท หน้าที� และควัามรับผู้ิดชอบ
ของแตั้่ละตั้ำาแหน่งงาน ประเมินผู้ลการทำางานและ
ควัามก้ า วัหน้ า ในการทำา งานของพื่นั ก งานอย่ า ง
สิมำ�าเสิมอ

จากข้อม้ลการเกิดอุบัตั้ิเหตัุ้ การหยุดงาน ในป 2563
พื่บวั่าสิถืิตั้ิการเกิดอุบัตั้ิเหตัุ้ หร่ออัตั้ราการหยุดงาน
จากการเจ็บป่วัยจากการทำางานเท่ากับศ้นย์
3. การพื่ั ฒ นาบุ ค ลากร ทรั พื่ ยากรบุ ค คลถื่ อ วั่ า เป็ น
สิิ น ทรั พื่ ย์ ที� มี ค่ า สิ้ ง สิุ ด ในการดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ ดั ง นั� น
แนวัคิ ด เกี� ย วักั บ การพื่ั ฒ นาบุ ค ลากรควัรเป็ น การ
ลงทุนอย่างตั้่อเน่อ� งระยะยาวั บริษทั ฯ ได้ดำาเนินการ
ในการพื่ัฒนาบุคลากร ด้วัยการพื่ัฒนาควัามร้้ ทักษะ
และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เคร่อ� งม่อในการ
พื่ัฒนาบุคลากร 2 ร้ปแบบ ได้แก่ การสิอนงานและ
แบ่งปันควัามร้้ (Coaching & Knowledge Sharing)
และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
เพื่่� อ ให้ บุ ค ลากรสิามารถืนำา ควัามร้้ ม าประยุ ก ตั้์ ใช้
ในการปฏิิบัตั้ิงาน ซึ�งจะสิร้างควัามแข็งแกร่งให้กับ
องค์กร และรองรับการเตั้ิบโตั้ของธุุรกิจอย่างยั�งย่น
ทั�งนี� บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการพื่ัฒนาบุคลากรที�
ครอบคลุมในทุกระดับ

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและแนวัทางปฎิบัตั้ิตั้่อล้กค้า
ทุกรายโดยมีการแจ้งเง่�อนไขให้รับทราบอย่างชัดเจน
โดยเง่�อนไขดังกล่าวัเป็นเง่�อนไขที�เป็นธุรรม นอกจากนี�
บริษัทฯ ยังมุ่งมั�นในการให้การบริการล้กค้า และให้
คำาแนะนำาช่วัยเหล่อแก่ล้กค้าด้วัยควัามสิุภาพื่ อ่อนโยน
พื่ร้อมรับฟิังปัญ่หาและวัิธุีแก้ไขปัญ่หาให้ล้กค้า โดยไม่
เปิดเผู้ยควัามลับของล้กค้า และบริษทั ฯ ได้มกี ารกำาหนด
หลักเกณฑ์์การคัดเล่อกล้กค้าไวั้อย่างชัดเจน โดยยึด
หลักเกณฑ์์ดังนี�ค่อ (1) การมีตั้ัวัตั้นอย้่จริงของล้กค้า
(2) ควัามสิามารถืในการชำาระหนี�ของล้กค้าและล้กหนี�
(3) ควัามสิามารถืในการปฏิิบตั้ั งิ านตั้ามโครงการให้สิำาเร็จ
โดยมีคณะกรรมการสิินเช่�อ เป็นผู้้้รับผู้ิดชอบในการ
พื่ิจารณาหลักเกณฑ์์ดังกล่าวัข้างตั้้น

3. บทบาทตอคูคา
บริ ษั ท ฯ กำา หนดนโยบายเกี� ย วักั บ การปฏิิ บั ตั้ิ ที� เ ป็ น
ธุรรม และรับผู้ิดชอบตั้่อค้่คา้ ทุกฝ่่าย ตั้ามข้อตั้กลงทาง
การค้าที�ได้ตั้กลงกัน ทั�งนี� โดยการกำาหนดเง่�อนไขและ
แนวัทางการปฏิิบตั้ั ตั้ิ งั� แตั้่แรกอย่างชัดเจนและเป็นธุรรม
ตั้ลอดจนการให้ควัามร่วัมม่อกับพื่ันธุมิตั้รทางการค้าเพื่่อ�
ประโยชน์โดยรวัมทั�ง 2 ฝ่่าย

4. บทบาทตอเจาหนี้
บริษัทฯ มีควัามมุ่งมั�นที�จะรักษาสิัมพื่ันธุภาพื่ที�ยั�งย่น
ระหวั่างบริษัทฯ และเจ้าหนี�อย้่เสิมอ บริษัทมีนโยบาย
ในการปฏิิบัตั้ิตั้่อเจ้าหนี�อย่างเสิมอภาคและเป็นธุรรม
โดยให้ข้อม้ลที�ถื้กตั้้อง โปร่งใสิ และตั้รวัจสิอบได้แก่
เจ้าหนี� และยึดมั�นในการปฏิิบัตั้ิตั้ามข้อกำาหนดและ
เง่�อนไขของสิัญ่ญ่าที�มีตั้่อเจ้าหนี�อย่างเคร่งครัด ทั�งใน
เร่�องการชำาระค่นเงินตั้้น ดอกเบี�ย และค่าธุรรมเนียม
การดำา รงอั ตั้ ราสิ่ วั นทางการเงิ น และเง่� อ นไขอ่� น ๆ
เป็นตั้้น และหากเกิดกรณีทบี� ริษทั ไม่สิามารถืปฏิิบตั้ั ตั้ิ าม
เง่�อนไขข้อใดข้อหนึ�งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี�ทราบ
โดยเร็วั เพื่่�อร่วัมกันพื่ิจารณาหาแนวัทางแก้ไข ทั�งนี�
ที�ผู้า่ นมา บริษัทฯ ไม่มีเหตัุ้ผู้ิดนัดชำาระหนี�

5. คูแขงทางการคา
บริษัทฯ ดำาเนินการโดยสิุจริตั้และการรักษามาตั้รฐาน
ในการให้บริการ และยึดหลักการไม่กล่าวัพื่าดพื่ิงค้่แข่ง
หร่อบิดเบ่อนข้อเท็จจริงของค้แ่ ข่ง นอกจากนี� บริษัทฯ
ปฏิิบัตั้ิตั้่อค้่แข่งขันด้วัยควัามเข้าใจและควัามร่วัมม่อ
ที�ดีระหวั่างกัน ทั�งนี� บริษัทฯ ถื่อวั่าค้่แข่งอ่�นตั้่างก็มี
หน้าที�เป็นผู้้้ให้บริการทางการเงินที�ดีและมีคุณภาพื่แก่
ล้กค้าเช่นเดียวักัน
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

2. บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ในเร่�องสิวััสิดิการและควัาม
ปลอดภัยของพื่นักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดสิวััสิดิการ
และสิิทธุิประโยชน์ขนั� พื่่น� ฐานตั้ามทีก� ฎหมายกำาหนด
อาทิ วัันเวัลาทำางาน วัันหยุด วัันหยุดพื่ักผู้่อนประจำาป
และวัันลาหยุดประเภทตั้่างๆ รวัมถืึงการประกัน
สิังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่
โดยมีการประชาสิัมพื่ันธุ์สิิทธุิประโยชน์ตั้่างๆ ให้
กับพื่นักงานทราบ นอกจากนั�น บริษัทฯ ได้จัดให้มี
สิวััสิดิการอ่�นๆ นอกเหน่อจากที�กฎหมายกำาหนด
อาทิ การประกันสิุขภาพื่ ซึ�งครอบคลุมการรักษา
พื่ยาบาลผู้้้ป่วัยนอกและผู้้้ป่วัยใน การประกันชีวัิตั้
การประกันอุบัตั้ิเหตัุ้ และการตั้รวัจสิุขภาพื่ประจำาป
รวัมถืึ ง จั ด ให้ มี ม าตั้รการการด้ แ ลสิุ ข ภาพื่อนามั ย
ของพื่นักงาน อาทิ การฉีดวััคซีนป้องกันโรคระบาด
การจั ด หาหน้ า กากอนามั ย และแอลกอฮอล์ เจล
สิำาหรับล้างม่อให้แก่พื่นักงานและบุคคลภายนอก
นอกจากนี� บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี งินช่วัยเหล่อพื่นักงาน
ในกรณี ตั้่ า งๆ เช่ น การสิมรสิ การคลอดบุ ตั้ ร
การอุ ป สิมบท การเสิี ย ชี วัิ ตั้ ของญ่าตั้ิ ใ กล้ ชิ ด
การประสิบภัยพื่ิบัตั้ิทางธุรรมชาตั้ิ เป็นตั้้น

2. บทบาทตอลูกคา

6. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้บริษัทฯ เน้น
การประพื่ฤตั้ิปฎิบัตั้ิอย่างเป็นธุรรมโดยคำานึงถืึงหน้าที�
ควัามรับผู้ิดชอบตั้่อชุมชน สิังคม และสิิง� แวัดล้อม บริษทั ฯ
ได้ จั ด ทำา กิ จ กรรมหลากหลายร้ ป แบบเพื่่� อ ช่ วั ยเหล่ อ
ชุมชน สิังคม และสิิ�งแวัดล้อม อาทิ บริษัทฯ ร่วัมกับ
คณะกรรมการบริษัทฯ ค้่ค้า ล้กค้า และเจ้าหนี� ได้ร่วัม
สินับสินุนสิิง� ปล้กสิร้าง สิิง� ของบริจาค และทุนการศึกษา
ให้แก่เยาวัชนทีห� า่ งไกล และกิจกรรมทีเ� ป็นประโยชน์ตั้อ่
สิังคมอย่างตั้่อเน่อ� ง โดยได้รับควัามร่วัมม่อจากองค์กร
ตั้่างๆ ทั�งภาครัฐและภาคเอกชน
คณะกรรมการบริษทั ได้กำาหนดนโยบายในเร่อ� งการด้แล
รักษาสิิง� แวัดล้อม และสิ่งเสิริมให้มกี ารใช้ทรัพื่ยากรอย่าง

มีประสิิทธุิภาพื่ และได้กำาหนดแนวัปฏิิบัตั้ิที�สิามารถื
ดำาเนินการได้ภายในบริษัท อาทิ การประหยัดพื่ลังงาน
ไฟิฟิ้ า การประหยั ด นำ�า การรณรงค์ ก ารใช้ ก ระดาษ
Recycle การคัดแยกขยะ
นอกจากนี� คณะกรรมการบริษัทได้สิ่งเสิริมให้มีการ
ให้ควัามร้้และฝ่ึ กอบรมพื่นักงานในเร่�องสิิ�งแวัดล้อม
โดยบริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการคุ้ ม ครองและปกป้ อ ง
สิิ� ง แวัดล้ อ ม โดยจะดำา เนิ น การสิ่ ง เสิริ ม ให้ เ กิ ด ควัาม
รับผู้ิดชอบตั้่อสิิง� แวัดล้อม พื่ัฒนาและใช้เทคโนโลยีทเี� ป็น
มิตั้รกับสิิ�งแวัดล้อมมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� บริษัทได้ดำาเนินการ
เพื่่�อลดผู้ลกระทบด้านสิิ�งแวัดล้อมและควับคุมกิจกรรม
ที�อาจสิ่งผู้ลกระทบตั้่อสิิ�งแวัดล้อมอย่างตั้่อเน่�อง อาทิ
การจัดการของเสิียที�เกิดขึ�นภายในบริษัทฯ

จ. การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ
บริษัทจะปฏิิบัตั้ิตั้ามแนวัปฏิิบัตั้ิที�ดีที�ได้กำาหนดไวั้รวัมถืึงปกป้องผู้้้แจ้งเบาะแสิเม่�อมีการละเมิดสิิทธุิเกิดขึ�น ภายหลัง
หากจะตั้้องมีการชดเชย บริษัทจะดำาเนินการชดเชยอย่างเหมาะสิมและเป็นธุรรม

ฉ. การตอตานทุจริตและการจายสินบน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วัามมุ่ ง มั� น ที� จ ะปฏิิ เ สิธุการ
ทุ จ ริ ตั้ คอร์ รั ป ชั� น และการตั้ิ ด สิิ น บนทุ ก ร้ ป แบบและ
ทุกระดับ ไม่วัา่ จะเป็นธุุรกรรมทีเ� กีย� วัข้องกับภาครัฐหร่อ
ภาคเอกชน โดยบริษทั ฯ ได้ออกนโยบายการตั้่อตั้้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นในป 2558 โดยจัดทำาเป็นเอกสิารแนวั
การปฏิิบัตั้ิเกี�ยวักับการกำากับด้แลและควับคุมด้แลเพื่่�อ
ป้องกันและตั้ิดตั้ามควัามเสิี�ยงจากการทุจริตั้คอร์รัปชั�น
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน และบุคคล
อ่� น ใดที� ก ระทำา การในนามของบริ ษั ท กระทำา การซึ� ง
เป็นการให้หร่อรับของกำานัลที�เป็นเงินหร่อสิิ�งตั้อบแทน
อ่�นใดอันมิชอบด้วัยกฎหมายหร่อไม่เหมาะสิม เพื่่�อให้
ได้มาซึ�งควัามได้เปรียบทางธุุรกิจ หร่อควัามสิัมพื่ันธุ์กับ
ค้่ค้า ในป 2558 บริษัทฯ ได้สิมัครเข้าร่วัมเป็นสิมาชิก
เคร่อข่ายหุ้นสิ่วันตั้้านทุจริตั้เพื่่�อประเทศไทย (PACT
Network) เพื่่�อแสิดงควัามมุ่งมั�นที�จะตั้่อตั้้านการทุจริตั้
คอร์รัปชั�น
ในป 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วัยงานซึ�งไม่มีสิ่วัน
ประสิานงานกับล้กค้าทำาการสิอบทานกลับไปยังล้กค้า
ทุกรายที�เปิดวังเงินใหม่ เพื่่อ� เก็บรวับรวัมข้อม้ลเกี�ยวักับ
การทุจริตั้และการจ่ายสิินบน สิรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรม
ดังกล่าวั ไม่พื่บการทุจริตั้การเรียกรับ หร่อจ่ายสิินบน
กับล้กค้า
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ในป 2560 บริษัทฯ ได้ร่วัมประกาศเจตั้นารมณ์เป็น
แนวัร่วัมปฏิิบัตั้ิของภาคเอกชนไทยในการตั้่อตั้้านการ
ทุจริตั้ (Collective Action Coalition) ในวัันที� 9 มิถืุนายน
2560 โดยบริษัทจะจัดให้มี
น ควัามเสิี� ย งที� เ กี� ย วัข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ตั้
• การประเมิ
ภายในบริษัทฯ รวัมถืึงการนำานโยบายการตั้่อตั้้าน

•
•

การทุจริตั้และแผู้นการกำากับการปฏิิบตั้ั งิ านไปปฏิิบตั้ั ิ
และจั ด ให้ มี ค้่ ม่ อ /แนวัทางในการดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ แก่
ผู้้้บริหารและพื่นักงาน
จะเปิ ด เผู้ยและแลกเปลี� ย นนโยบายภายใน
ประสิบการณ์ แนวัปฏิิบตั้ั ทิ ดี� แี ละแนวัทางควัามสิำาเร็จ
ในการสินับสินุนให้เกิดการทำารายการทางธุุรกิจอย่าง
มีคุณธุรรม ถื้กตั้้อง และโปร่งใสิในประเทศไทย
จะร่วัมม่อกับบริษัทในอุตั้สิาหกรรมเดียวักัน ค้่ค้า
และผู้้้มีสิ่วันได้เสิียกลุ่มอ่�นๆ โดยการสิร้างแนวัร่วัม
ปฏิิบัตั้ิ และการเข้าร่วัมในกิจกรรมตั้่อตั้้านการทุจริตั้

ในป 2563 บริษัทเชิญ่ชวันให้ล้กค้ารายใหม่ของบริษัท
เข้าร่วัมประกาศเจตั้นารมณ์ในการตั้่อตั้้านการทุจริตั้
คอร์รัปชั�นทุกร้ปแบบ

ช. แนวทางในการติดตามประเมินผู้ลการ
ปฏิิบัติตามนโยบายการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และกระบวนการ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่น

บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและแนวัปฏิิ บัตั้ิเกี�ยวั
กับการไม่ล่วังละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าหร่อลิขสิิทธุิ�
ดังตั้่อไปนี�
ษทั ฯ ทุกคนตั้้องให้ควัามเคารพื่ และ
• ไม่พื่นัลก่วังานของบริ
งละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น หากพื่บ

•
•
•

การกระทำาที�เป็นหร่ออาจเป็นการละเมิดทรัพื่ย์สิิน
ทางปัญ่ญ่าให้แจ้งข้อม้ลดังกล่าวัให้ผู้้บังคับบัญ่ชา
รับทราบ
ตั้รวัจสิอบข้ อ ม้ ล อั น เป็ น สิิ ท ธุิ ข องบุ ค คลภายนอก
ทีไ� ด้รบั มาหร่อจะนำามาใช้ภายในบริษทั เพื่่อ� ลดโอกาสิ
ที�จะเกิดกรณีละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น
พื่นักงานมีหน้าที�รายงานตั้่อผู้้้บังคับบัญ่ชาเม่�อพื่บ
การกระทำาผู้ิดที�เห็นวั่าเป็นการละเมิดสิิทธุิ อาจนำา
ไปสิ้่การละเมิดสิิทธุิ หร่อการกระทำาที�อาจก่อให้เกิด
ข้อพื่ิพื่าทเกี�ยวักับทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า
ในการทำางาน พื่นักงานตั้้องด้แลรักษางาน ข้อม้ล
สิ้ตั้ร สิถืิตั้ิ โปรแกรม วัิธุีการ กระบวันการ และข้อ
เท็จจริงตั้่างๆ ทีเ� ป็นทรัพื่ย์สินิ ทางปัญ่ญ่าของบริษทั ฯ
ไม่ให้ถื้กล่วังละเมิด และไม่เปิดเผู้ยให้กับผู้้้ใด เวั้นแตั้่
ได้รับอนุญ่าตั้จากทางบริษัท

ข้อพื่ึงระวััง
1) การทำาซำ�า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสิ์
ข้อม้ลอิเล็กทรอนิกสิ์ หร่อเทคโนโลยีสิารสินเทศ
ตั้่างๆ โดยไม่มีเหตัุ้อันควัร
2) การใช้ข้อม้ลที�เป็นควัามลับ หร่อเป็นสิิทธุิ�ของผู้้้อ่�น
โดยไม่ได้รับอนุญ่าตั้จากเจ้าของ
3) การตั้ั ด สิิ น ใจที� เ กี� ย วัข้ อ งกั บ การได้ ม าซึ� ง ทรั พื่ ย์ สิิน
ทางปัญ่ญ่า ใช้ประโยชน์จากทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า
รักษาสิิทธุิ� และคุม้ ครองสิิทธุิ�ในทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า
ของบริษทั ฯ โดยไม่มคี วัามเข้าใจทีช� ดั เจนและถื้กตั้้อง

ฌ. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษทั ฯ สินับสินุนการเคารพื่สิิทธุิมนุษยชนทีป� ระกาศใช้
ในนานาประเทศ ซึง� รวัมถืึงปฏิิญ่ญ่าและอนุสิญ่
ั ญ่าตั้่างๆ
ของสิหประชาชาตั้ิวัา่ ด้วัยสิิทธุิมนุษยชน ทัง� นี� กรรมการ
ผู้้้บริหาร และพื่นักงานของบริษัท ตั้ลอดจนบุคคลอ่�นใด
ทีก� ระทำาการในนามของบริษทั ฯ จะตั้้องเคารพื่ในศักดิศ� รี
สิ่วันบุคคล ควัามเป็นสิ่วันตั้ัวั และสิิทธุิของแตั้่ละบุคคลที�
ตั้นได้มกี ารตั้ิดตั้่อด้วัยในระหวั่างการปฏิิบัตั้ิงาน โดยจะ
ตั้้องไม่กระทำาการใดๆ หร่อสิ่งเสิริมให้มกี ารละเมิดหร่อ

ล่วังเกินสิิทธุิมนุษยชนใดๆ ตั้ามที�บริษัทฯ ได้กำาหนดไวั้
ในหลักการปฏิิบตั้ั ิ “จริยธุรรมและธุรรมาภิบาลขององค์กร”
บริ ษัท เคารพื่และปฏิิบัตั้ิตั้ ามหลั ก กฎหมายเร่� อ งสิิ ท ธุิ
มนุษยชน รวัมถืึงการป้องกันและหลีกเลี�ยงการละเมิด
สิิทธุิมนุษยชนของพื่นักงาน ค้่ค้า และชุมชน ภายใตั้้
บทบั ญ่ ญ่ั ตั้ิ ที� ไ ด้ กำา หนดไวั้ ตั้ ามกฎหมายไทย โดยมี
แนวัทางในการปฏิิบัตั้ิเอาไวั้ ดังนี�
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ผู้้้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควับคุมภายใน
ที�เหมาะสิมขึ�นเพื่่�อประสิิทธุิภาพื่ในการปฏิิบัตั้ิงานและ
ลดควัามเสิี�ยงจากลักษณะธุุรกิจ ซึ�งการควับคุมภายใน
ดั ง กล่ า วั จะทำา การควับคุ ม ทั� ง ในด้ า นการป้ อ งกั น
(Preventive Control) และการตั้รวัจสิอบ (Detective
Control) ซึง� เป็นเคร่อ� งม่อทีช� วั่ ยในการลดโอกาสิ และแรง
จ้งใจในการกระทำามิชอบและการทุจริตั้ให้นอ้ ยลง โดยใช้
หลักเกณฑ์์การแบ่งแยกหน้าที� การแบ่งแยกหน้าที�ใน
การทำางานระหวั่างพื่นักงาน รวัมถืึงจัดทำากระบวันการ
ตั้ิดตั้ามประเมินผู้ลการปฏิิบัตั้ิตั้ามนโยบายการตั้่อตั้้าน
การทุจริตั้คอร์รัปชั�น ให้ผู้้บริหารสิามารถืได้รับรายงาน
และรับทราบถืึงสิาเหตัุ้ของข้อบกพื่ร่องหร่อสิถืานการณ์
ที�ไม่ชอบมาพื่ากลได้ทันท่วังที รวัมทั�งสิามารถืปรับปรุง
ระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสิมในการประเมิน
ผู้ลระบบการควับคุ ม ภายในดั ง กล่ า วั และให้ ฝ่่ า ย
ตั้รวัจสิอบภายในเป็นสิ่วันหนึง� ของกระบวันการตั้ิดตั้าม
และประเมินผู้ลการปฏิิบัตั้ิตั้ามนโยบายการตั้่อตั้้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นโดยรวัมทุกสิิ�นป และกำาหนดให้มีการ
ประเมินควัามเสิี�ยงเกี�ยวักับการทุจริตั้คอร์รัปชั�นเป็น
ประจำาทุกป และรายงานผู้ลการประเมินควัามเสิี�ยงตั้่อ
คณะกรรมการบริษัท ทั�งนี� กรรมการ ผู้้้บริหาร และ
พื่นักงานทุกคนมีหน้าที�รายงานการพื่บเห็นการฝ่่าฝ่ืน
นโยบายการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นดังกล่าวั โดย
บริษัทฯ มีมาตั้รการให้ควัามคุ้มครองแก่ผู้้แจ้งเบาะแสิ
อย่างเหมาะสิม ทัง� นี� บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝ่ึกอบรมเพื่่อ�
สิร้างควัามตั้ระหนักถืึงควัามสิำาคัญ่และเข้าใจนโยบาย
และมาตั้รการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รปั ชัน� รวัมทัง� วัิธุกี าร
ประเมินควัามเสิี�ยงจากการทุจริตั้คอร์รัปชั�นด้วัย

ซ. นโยบายและแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับการ
ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ�

ก (Child Labor) บริษัทจะปฏิิบัตั้ิตั้าม • เสิรีภาพื่ในการสิมาคม และการเจรจาตั้่อรอง (Freedom
• แรงงานเด็
กฎหมายวั่าด้วัยอายุขนั� ตั้ำ�าในการจ้างงาน และจะไม่ให้
of Association and Collective Bargaining) บริษัท

•
•

•
•

แรงงานผู้้้เยาวั์ทำางานที�เป็นอันตั้รายตั้่อสิุขภาพื่และ
พื่ัฒนาการ รวัมถืึงสิ่งผู้ลกระทบตั้่อการศึกษาภาค
บังคับ
แรงงานบังคับ (Forced Labor) บริษัทจะไม่กระทำา
หร่อสินับสินุนให้มกี ารใช้แรงงานบังคับในทุกร้ปแบบ
และจะไม่เรียกเก็บเงินหร่อเก็บยึดเอกสิารประจำา
ตั้ัวัใดๆ ของพื่นักงาน เวั้นแตั้่เป็นการดำาเนินการที�
ไม่ขัดตั้่อกฎหมาย
การไม่เล่อกปฏิิบัตั้ิ (Discrimination) บริษัทจะเคารพื่
ในควัามแตั้กตั้่างและปฏิิบัตั้ิตั้่อพื่นักงานอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เอ่�อประโยชน์ หร่อลิดรอนสิิทธุิ
ของพื่นักงานอย่างไม่เป็นธุรรม อันมีสิาเหตัุ้มาจาก
เร่�องเช่�อชาตั้ิ สิัญ่ชาตั้ิ เผู้่าพื่ันธุุ์ สิีผู้ิวั ตั้้นตั้ระก้ล
ศาสินา สิถืานะทางสิังคม เพื่ศ อายุ ควัามพื่ิการ
หร่อทุพื่พื่ลภาพื่ แนวัคิดทางการเม่อง ตั้ลอดจน
สิถืานภาพื่เกี�ยวักับการสิมรสิ นอกจากนี� จะกำาหนด
มาตั้รการป้องกัน และแก้ปัญ่หาเกี�ยวักับการล่วัง
ละเมิดทางเพื่ศ
การจ่ายค่าตั้อบแทน (Compensation) บริษัทจะจ่าย
ค่าจ้าง ค่าตั้อบแทน และผู้ลประโยชน์ในร้ปแบบ
ตั้่างๆ ทีสิ� อดคล้องกับกฎหมาย แรงงาน และตั้รงตั้าม
เวัลาที�กำาหนด และจะไม่หักค่าจ้างพื่นักงาน เวั้นแตั้่
เป็นการดำาเนินการที�ไม่ขัดตั้่อกฎหมาย
ชัวั� โมงการทำางาน (Working Hours) บริษทั จะกำาหนด
ชั�วัโมงการทำางานปกตั้ิไม่เกินกวั่าที�กฎหมายกำาหนด
ไวั้ และจะด้แลให้ช�ัวัโมงการทำางานล่วังเวัลาของ
พื่นักงานเป็นไปตั้ามที�กฎหมายกำาหนด

จะเคารพื่สิิทธุิพื่นักงานในการสิมาคม หร่อรวัมกลุ่ม
ในร้ ป แบบใดๆ ที� ไ ม่ ขั ด ตั้่ อ กฎหมาย รวัมถืึ ง การ
เข้าร่วัมในกระบวันการเจรจาตั้่อรองตั้ามขั�นตั้อน
ของกฎหมาย
ควัามปลอดภัย อาชีวัอนามัย สิิ�งแวัดล้อม และ
สิิง� อำานวัยควัามสิะดวัก (Occupational Health, Safety,
Environment and Facilities) บริษัทฯ จะดำาเนินการ
สิ่งเสิริม สินับสินุน คงไวั้ และปรับปรุงอย่างตั้่อเน่อ� ง
ให้ เ กิ ด สิภาพื่แวัดล้ อ มในการทำา งานที� ป ลอดภั ย
ป้องกันมิให้เกิดผู้ลกระทบตั้่อสิุขภาพื่อนามัยของ
พื่นักงานและผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งมุ่งเน้นการด้แล
รักษา ป้องกัน ลดผู้ลกระทบด้านสิิ�งแวัดล้อมที�เกิด
จากกิจกรรมของบริษทั ฯ และผู้้ท้ เี� กีย� วัข้อง โดยปฏิิบตั้ั ิ
ให้สิอดคล้องตั้ามกฎหมาย นอกจากนี� บริษทั ฯ จะจัด
ให้มีห้องนำ�าและห้องสิุขาที�ถื้กสิุขลักษณะ นำ�าด่�มที�
สิะอาดถื้กสิุขอนามัย ปัจจัยในการปฐมพื่ยาบาลที�
เหมาะสิม สิถืานที�รับประทานอาหารและสิถืานที�
สิำาหรับเก็บรักษาอาหารที�สิะอาดถื้กหลักสิุขาภิบาล
อย่างเพื่ียงพื่อและสิะดวัก
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสิให้มกี ารแจ้งเบาะแสิเกี�ยวักับการ
กระทำาใดๆ ที�ละเมิดสิิทธุิมนุษยชนผู้่านช่องทางการ
รับเร่�องร้องเรียน โดยในป 2563 ไม่มีประเด็นร้องเรียน
เกี�ยวักับสิิทธุิมนุษยชน

•

ญ. การดำาเนินการในกรณีมผู้ี ูแจงเบาะแสและการปกปองผูู้แจงเบาะแส
นโยบายการแจงเบาะแส : คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสิให้ผู้้มีสิ่วันได้เสิียทั�งภายใน และภายนอกองค์กร
แจ้งเบาะแสิ ข้อร้องเรียน และข้อเสินอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการทำาผู้ิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงาน
ทางการเงินที�ไม่ถื้กตั้้อง หร่อระบบการควับคุมภายในที�บกพื่ร่อง ผู้่านคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ เพื่่�อพื่ิจารณา
ตั้รวัจสิอบหาข้อเท็จจริง รวัมทั�งกำาหนดมาตั้รการคุม้ ครองและปกป้องผู้้้แจ้งเบาะแสิ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการสิ่อ� สิารผู้่านทางเวั็บไซตั้์ของบริษทั ฯ ที� www.leaseit.co.th เพื่่อ� ให้ผู้ถื้ อ่ หุน้ และผู้้ม้ สิี วั่ น
ได้เสิียมีโอกาสิแสิดงควัามคิดเห็นและร้องเรียนโดยตั้รงตั้่อคณะกรรมการบริษัทโดยตั้รงผู้่านทางช่องทาง ดังนี�
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกสิ์ ถืึงฝ่่ายนักลงทุนสิัมพื่ันธุ์ : IR@leaseit.co.th
2. จดหมายทางไปรษณีย์
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: เรียน คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29 ถืนนพื่ระราม 3
แขวังช่องนนทรี เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120

กระบวนการดำา เนิ น การเมื่ อ ได รั บ ข อ ร อ งเรี ย น :
ควัามคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั�งที�มาจากผู้้้ถื่อหุ้น ผู้้้มี
สิ่วันได้เสิีย และพื่นักงาน จะมอบหมายให้หน่วัยงาน
ตั้รวัจสิอบภายในตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง สิรุปรายละเอียด
ของเหตัุ้ดงั กล่าวั เพื่่อ� รายงานตั้่อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
เพื่่� อ พื่ิ จ ารณาให้ ข้ อ เสินอแนะ และดำา เนิ น การแก้ ไข
เยียวัยา หร่อดำาเนินการทางกฎหมายสิำาหรับการกระทำา
ควัามผู้ิดดังกล่าวัตั้่อไป และแจ้งผู้ลการดำาเนินการตั้่อ
คณะกรรมการบริษัท ทั�งนี� ข้อม้ลของผู้้้แจ้งเบาะแสิ
(Whistle Blower) และรายละเอียดอ่�นๆ ที�หน่วัยงาน
ตั้รวัจสิอบภายในได้รบั จะถื้กเก็บเป็นควัามลับ เพื่่อ� สิร้าง
ควัามมั�นใจแก่ผู้้แจ้งเบาะแสิ หร่อพื่นักงาน
บริษทั ฯ ได้กำาหนดการดำาเนินการเม่อ� ได้รบั ข้อร้องเรียน
ดังนี�
1. รับเร่�องร้องเรียน
2. การตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง และสิรุปรายละเอียดของ
เหตัุ้ดังกล่าวั

3. รายงานตั้่อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเพื่่�อพื่ิจารณา
ให้ข้อเสินอแนะ และดำาเนินการแก้ไขเยียวัยา หร่อ
ดำาเนินการทางกฎหมายสิำาหรับการกระทำาควัามผู้ิด
4. แจ้ ง ผู้ลการดำา เนิ น การตั้่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
พื่ร้อมทั�งแจ้งผู้ลให้กับผู้้้ร้องเรียนทราบ
มาตรการคุม ครองผูู้ร อ งเรียนหรือผูู้ท ใี่ หความรวมมือ
1. ผู้้ร้ อ้ งเรียนหร่อผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียหร่อผู้้ท้ ใ�ี ห้ควัามร่วัมม่อ
โดยสิุจริตั้ในทุกขั�นตั้อนของกระบวันการตั้รวัจสิอบ
และการสิอบสิวัน จะได้ รั บ การปกป้ อ งหร่ อ
ไม่ตั้อบโตั้้ผู้้ร้องเรียน (Non-Retaliation)
2. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผู้ยข้อม้ลของผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้ที�
เกี�ยวัข้อง โดยจะปกปิดไวั้เป็นควัามลับ
3. ผู้้้ ร้ อ งเรี ย นหร่ อ ผู้้้ ที� ไ ด้ รั บ ผู้ลกระทบจะได้ รั บ การ
เยี ยวัยาและบรรเทาตั้ามขั� นตั้อนที�เหมาะสิมของ
บริษัทฯ
เพื่่� อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การกระทำา ผู้ิ ด เร่� อ ง
จรรยาบรรณซำ�าอีก บริษทั ได้กาำ หนดบทลงโทษไวั้สิาำ หรับ
ผู้้ท้ ฝ่�ี า่ ฝ่ืนหร่อกระทำาควัามผู้ิดไวั้อย่างชัดเจน และบริษทั ฯ
จะดำาเนินการเพื่่�อให้พื่นักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ
และนำาไปปฏิิบัตั้ิได้
ผู้ลการดำาเนินงานในป 2563 ไม่มีการแจ้งเบาะแสิหร่อ
ข้อร้องเรียนที�เกี�ยวัข้องกับการกระทำาผู้ิดกฎหมายหร่อ
จรรยาบรรณ การถื้กละเมิดสิิทธุิ รายงานทางการเงินที�
ไม่ถืก้ ตั้้อง การทุจริตั้และการคอร์รปั ชัน� หร่อระบบควับคุม
ภายในที�บกพื่ร่องมายังช่องทางดังกล่าวั

ฎ. การเปิดเผู้ยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure of Information and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วัามสิำา คั ญ่ ตั้่ อ การเปิ ด เผู้ย
ข้อม้ลอย่างถื้กตั้้อง ครบถื้วัน และโปร่งใสิ ทั�งรายงาน
ข้อม้ลทางการเงินและข้อม้ลทั�วัไปตั้ามหลักเกณฑ์์ของ
ก.ล.ตั้. และ ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ ตั้ลอดจนข้อม้ลทีสิ� ำาคัญ่ที�
มีผู้ลกระทบตั้่อราคาหลักทรัพื่ย์ของบริษทั ซึง� มีผู้ลกระทบ
ตั้่อกระบวันการตั้ัดสิินใจของผู้้้ลงทุนและผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย
ของบริษัทฯ เพื่่�อให้ผู้้ท�ีเกี�ยวัข้องกับบริษัททั�งหมดได้
รับทราบข้อม้ลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะทำาการ
เผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลสิารสินเทศของบริษัทรวัมถืึงเอกสิารข่าวั
ของบริษัทฯ ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้่อผู้้้ถื่อหุ้น
และสิาธุารณชนผู้่านช่องทางและสิ่�อการเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ล
ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และเวั็บไซตั้์ของบริษัทฯ www.
leaseit.co.th โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงข้อม้ล
ดั ง กล่ า วัให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า งสิมำ�า เสิมอ นอกจากนี�

บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมแถืลงข้อม้ลผู้ลการดำาเนินงานให้แก่
ผู้้ถื้ อ่ หุน้ นักลงทุน นักวัิเคราะห์ ผู้้จ้ ดั การกองทุน และผู้้ท้ ี�
สินใจ รวัมถืึงการแถืลงข่าวัตั้่อสิ่อ� มวัลชน โดยมีผู้บ้ ริหาร
ของบริษัทฯ เข้าร่วัมประชุมชี�แจงและตั้อบข้อซักถืาม
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตั้ินโยบายการรายงานการ
ซ่�อ-ขายหุ้น/ถื่อครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทให้ที�ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตั้รการป้องกัน
การใช้ข้อม้ลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลทีเ� กีย� วัข้องซึง� รวัมถืึงกรรมการ ผู้้บ้ ริหาร พื่นักงาน
และล้กจ้าง รวัมตั้ลอดถืึงค้่สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุ
นิตั้ภิ าวัะของบุคคลดังกล่าวัทีเ� กีย� วัข้องกับข้อม้ล รวัมถืึง
ได้ กำา หนดบทลงโทษเกี�ย วักั บ การเปิ ด เผู้ยข้ อ ม้ ล ของ
บริษัทฯ หร่อนำาข้อม้ลของบริษัทไปใช้เพื่่�อประโยชน์
สิ่วันตั้น ตั้ามนโยบายการป้องกันการนำาข้อม้ลภายใน
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ในกรณีได้รบั ควัามไม่เป็นธุรรมหร่อควัามเด่อดร้อนจาก
การกระทำาของบริษัทรวัมถืึงเร่�องที�อาจทำาให้เกิดควัาม
เสิียหายตั้่อบริษัท และการร้องเรียนกรณีที�ถื้กละเมิด
สิิทธุิ นอกจากนี� พื่นักงานทุกคนมีหน้าที�ตั้้องรายงาน
เหตัุ้การณ์ หร่อพื่ฤตั้ิกรรมในที�ทำางานที�ไม่ถื้กตั้้องหร่อ
สิงสิัยวั่าจะไม่ถื้กตั้้อง หร่อละเมิดตั้่อธุรรมาภิบาลของ
บริษัท กฎระเบียบหร่อกฎหมายใดๆ ตั้่อผู้้้บังคับบัญ่ชา
และบริษัทฯ ได้จัดช่องทางสิำาหรับพื่นักงานเพื่่อ� ปรึกษา
หร่อแจ้งเหตัุ้โดยตั้รงตั้่อผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ หาก
พื่บเห็นหร่อสิงสิัยการกระทำาใดๆ ทีไ� ม่ชอบด้วัยกฎหมาย
หร่ อ ฝ่่ า ฝ่ื น ตั้่ อ หลั ก ในการปฏิิ บั ตั้ิ ซึ� ง มี ห ร่ อ อาจมี ผู้ ล
กระทบตั้่อพื่นักงาน ผู้้้มีสิ่วันได้เสิียอ่�นๆ และบริษัทฯ

ไปใช้ประโยชน์ รวัมทั�งได้ให้ควัามร้้แก่กรรมการและ
ผู้้้บริหารของบริษัทเกี�ยวักับภาระหน้าที�ในการรายงาน
การถื่อครองหลักทรัพื่ย์ในบริษัทฯ ของตั้นเอง ค้่สิมรสิ
และบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิตั้ิภาวัะ ตั้ลอดจนการรายงาน
การเปลี�ยนแปลงการถื่อครองหลักทรัพื่ย์ตั้่อสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษตั้ามพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 โดยคณะ
กรรมการ และผู้้้บริหารได้มีการรายงานการซ่�อ-ขาย
หุ้น/ถื่อครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทตั้่อที�ประชุมคณะ
กรรมการบริษัททราบเป็นรายไตั้รมาสิ มาโดยตั้ลอด
คณะกรรมการบริษัทตั้ระหนักถืึงควัามรับผู้ิดชอบตั้่อ
รายงานงบการเงินที�มขี ้อม้ลถื้กตั้้อง ครบถื้วัน เป็นจริง
และสิมเหตัุ้สิมผู้ล งบการเงินของบริษัทจัดทำาขึ�นตั้าม
มาตั้รฐานการบัญ่ชีที�รับรองทั�วัไป โดยเล่อกใช้นโยบาย
บัญ่ชีที�เหมาะสิมและถื่อปฏิิบัตั้ิอย่างสิมำ�าเสิมอ และใช้
ดุลยพื่ินิจอย่างระมัดระวััง รวัมทั�งมีการเปิดเผู้ยข้อม้ล
อย่างเพื่ียงพื่อในหมายเหตัุ้ประกอบงบการเงิน นอกจากนี�
คณะกรรมการได้ จั ด ให้ มี ก ารดำา รงรั ก ษาไวั้ ซึ� ง ระบบ
ควับคุมภายในที�มีประสิิทธุิผู้ล เพื่่�อให้ม�ันใจได้อย่างมี
เหตัุ้ผู้ลวั่าการบันทึกข้อม้ลทางการบัญ่ชีมีควัามถื้กตั้้อง
ครบถื้วัน และเพื่ียงพื่อที�จะดำารงรักษาไวั้ซึ�งทรัพื่ย์สิิน
ทั�งนี� เพื่่�อให้ทราบข้อบกพื่ร่องและป้องกันไม่ให้เกิด

การทุจริ ตั้หร่อการดำาเนินการที�ผู้ิดปกตั้ิอย่างมีสิาระ
สิำาคัญ่ รวัมถืึงมีการแตั้่งตั้ั�งคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
ซึง� ประกอบด้วัยกรรมการทีไ� ม่เป็นผู้้บ้ ริหารเพื่่อ� ทำาหน้าที�
ในการตั้รวัจสิอบรายงานทางการเงิน รายการระหวั่างกัน
และระบบควับคุมภายใน โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
จะรายงานตั้รงตั้่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท นอกจากนี�
คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำารายงานคณะกรรมการ
บริษทั เพื่่อ� ให้การรับรอง รวัมถืึงคณะกรรมการบริษทั จะ
เป็นผู้้พื่้ จิ ารณาและอนุมัตั้ิการทำารายการระหวั่างกันที�มี
ควัามสิำาคัญ่ ได้แก่ การทำารายการระหวั่างกันที�มมี ้ลค่า
เกิน 10 ล้านบาท และรายการระหวั่างกันที�มีม้ลค่า
เกินกวั่าที�ได้อนุมตั้ั ิงบประมาณไวั้

ฏิ. มาตรการดำาเนินการกับผูู้ที่กระทำา
ไมเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิิบัติ
ดังกลาว
บริษทั ฯ ได้กำาหนดบทลงโทษตั้ามควัามเหมาะสิมของการ
กระทำาควัามผู้ิดโดยไม่จำาเป็นตั้้องลงโทษเรียงลำาดับ ได้แก่
การตั้ักเตั้่อนด้วัยวัาจา การตั้ักเตั้่อนด้วัยลายลักษณ์
อั ก ษร การพื่ั ก งาน การไม่ พื่ิ จ ารณาปรั บ เงิ น เด่ อ น
งดโบนัสิ การปลดออกโดยไม่ได้รับค่าชดเชย และตั้าม
บทลงโทษกฎหมายด้วัย

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กำาหนดจรรยาบรรณธุุรกิจสิำาหรับ กรรมการ
ผู้้้บริหาร และพื่นักงานไวั้เพื่่�อเป็นแนวัในการปฏิิบัตั้ิให้
สิอดคล้องกับวัิสิัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธุ์ขององค์กร
เพื่่�อนำาไปสิ้่การสิร้างคุณค่าในองค์กร โดยสิรุปดังนี�
1. จรรยาบรรณตั้่อผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียทุกกลุม่ ได้แก่ ผู้้ถื้ อ่ หุน้
ล้กค้า ค้ค่ า้ เจ้าหนี� ค้แ่ ข่งทางการค้า ชุมชนและสิังคม
1.1 ผู้้้ถื่อหุ้น ดำาเนินการเพื่่�อให้ผู้ลประกอบการที�ดี
และได้รบั ผู้ลตั้อบแทนอย่างเหมาะสิม พื่ร้อมทัง�
มี ร ะบบการควับคุ ม และตั้รวัจสิอบภายใน
การบริหารควัามเสิี�ยงที�มีประสิิทธุิภาพื่
1.2 ล้ ก ค้ า ให้ ล้ ก ค้ า ได้ รั บ ประโยชน์ แ ละควัาม
พื่ึ ง พื่อใจอย่ า งเหมาะสิม โดยการนำา เสินอ
ผู้ลิ ตั้ ภั ณ ฑ์์ แ ละบริ ก ารที� ดี อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพื่
ให้ บ ริ ก ารด้ วั ยควัามเป็ น ธุรรม รวัมทั� ง ด้ แ ล
รักษาข้อม้ลตั้่างๆ ของล้กค้าไวั้เป็นควัามลับ
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1.3 ค้่ ค้ า และค้่ แข่ ง ทางการค้ า ปฏิิ บั ตั้ิ ตั้่ อ ค้่ ค้ า
(พื่ั น ธุมิ ตั้ ร) และค้่ แ ข่ ง ทางการค้ า อย่ า ง
เป็นธุรรม และรักษาควัามลับภายใตั้้หลักเกณฑ์์
และกฎหมายที�เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งไม่แสิวังหา
ข้อม้ลของพื่ันธุมิตั้รและค้แ่ ข่งทางการค้า อย่าง
ไม่สิุจริตั้และไม่เป็นธุรรม
1.4 เจ้ า หนี� แ ละค้่ ค้ า ยึ ด มั� น ในควัามซ่� อ สิั ตั้ ย์ ตั้่ อ
การปฏิิบัตั้ิตั้ามเง่�อนไขที�ให้ไวั้ตั้่อเจ้าหนี�และ
ค้่ ค้ า ทุ ก ประเภท ไม่ วั่ า จะเป็ น เร่� อ งเง่� อ นไข
คำ�าประกัน การบริหารเงินทุน รวัมถืึงการบริหาร
สิภาพื่คล่อง เพื่่�อให้บริษัทมีควัามแข็งแกร่ง
และมีควัามพื่ร้อมที�จะชำาระหนี� โดยอย้่ภายใตั้้
เง่� อ นไข รวัมทั� ง หลั ก เกณฑ์์ แ ละกฎหมายที�
กำาหนด

2. ยึดมั�นในการปฏิิบัตั้ิตั้ามหลักการกำากับด้แลกิจการ
ที�ดี การประกอบกิจการอย่างมีคุณธุรรม
3. การยึดหลักโปร่งใสิ เป็นธุรรมและตั้รวัจสิอบได้
4. การปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทั�งนี� บริษัทฯ เช่�อวั่าการปฏิิบัตั้ิตั้ามหลักจรรยาบรรณ
ธุุ ร กิ จ จะช่ วั ยให้ บ ริ ษั ท เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ทางเล่ อ ก
นอกภาคสิถืาบันการเงินที�สิามารถืสิร้างโอกาสิให้กับ
ผู้้ป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถืึงแหล่ง
เงินทุน สิอดคล้องไปกับพื่ันธุกิจทีบ� ริษทั ฯ ได้วัางไวั้ และ
นำาไปสิ้่การที�บริษัทฯ เป็นองค์กรที�สิร้างการเตั้ิบโตั้ให้
กับทุกคน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ ำาคัญของนโยบาย แนวปฏิิบัติ
และระบบกำากับดูแลกิจการในรอบปที่ผู้านมา
ในป 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวันกฎบัตั้รของคณะ
กรรมการตั้รวัจสิอบ และฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน เพื่่�อ
ให้ มี ค วัามครอบคลุ ม มากขึ� น และปรั บ ปรุ ง เกี� ย วักั บ
ข้อบังคับในการทำางานของบริษัทเพื่่�อให้สิอดคล้องกับ
ธุุรกิจของบริษัท
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วัมประเมินโครงการสิำารวัจการกำากับด้แล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำาป 2563 (CGR 2020)
เป็นการสิำารวัจและตั้ิดตั้ามพื่ัฒนาการด้านการกำากับด้แล
กิจการของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยใช้หลัก
เกณฑ์์ในการประเมินที�พื่ัฒนาจากหลักการกำากับด้แล
กิจการทีด� ขี อง Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) ผู้ลการประเมินบริษัท
ได้คะแนนในระดับดีเยี�ยม (Excellent) สิัญ่ลักษณ์ 5 ดาวั
โครงการประเมินคุณภาพื่การจัดการประชุมผู้้้ถื่อหุ้น
ป 2563 (AGM Checklist) บริษัทได้ผู้ลคะแนนในระดับ
4TIA 99 คะแนน
บริษทั ฯ เข้าร่วัมประเมินหุน้ ยัง� ย่น (Thailand Sustainability
Investment : THSI) ผู้ลการประเมินบริษัทเป็น 1 ใน
124 บริษทั ทีผู้� า่ นการคัดเล่อกเข้าอย้่ในรายช่อ� หุน้ ยัง� ย่น
ในป 2563
ป 2562 บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้บคุ คลทีสิ� ามดำาเนินการ
สิำารวัจควัามพื่ึงพื่อใจของล้กค้า โดยมีวัตั้ั ถืุประสิงค์เพื่่อ�
เข้าใจควัามพื่ึงพื่อใจของล้กค้า เพื่่อ� วััดระดับเปรียบเทียบ
ประสิิทธุิภาพื่ในปัจจุบนั กับค้แ่ ข่งรายสิำาคัญ่ เพื่่อ� กำาหนด
ควัามตั้้องการและควัามคาดหวัังของล้กค้าสิำาหรับควัาม
พื่ึงพื่อใจและควัามภักดี และเพื่่อ� ระบุจดุ แข็งและจุดอ่อน
สิำาหรับการปรับปรุง จำานวันผู้้ตั้้ อบแบบสิอบถืาม 136 ราย

เป็นล้กค้าปัจจุบนั ทีใ� ช้วังเงินอย้จ่ ำานวัน 122 ราย ไม่ได้ใช้
บริการในรอบ 6 เด่อนที�ผู้่านมา 13 ราย และเปิดวังเงิน
แตั้่ไม่เคยใช้บริการ 1 ราย
เป้าหมายควัามพื่ึงพื่อใจของบริษทั ฯ จะตั้้องไม่นอ้ ยกวั่า
80% หร่อในระดับพื่ึงพื่อใจมาก
ผู้ลการสิำารวัจควัามพื่ึงพื่อใจในการให้บริการโดยรวัม
ของบริษทั ฯ อย้ใ่ นระดับพื่ึงพื่อใจมาก หร่อคิดเป็น 82%
บริษัทฯ ได้ให้ควัามสิำาคัญ่ในเรี�องการเปิดเผู้ยข้อม้ล
ที�สิำาคัญ่ ได้แก่ กลยุทธุ์การดำาเนินธุุรกิจ และตั้ัวัชี�วััด
ผู้ลการดำาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง� ทีเ� ป็นข้อม้ลทางการเงิน
และที�ไม่ใช่การเงิน เช่น สิ่วันแบ่งทางการตั้ลาด ระดับ
ควัามพื่ึงพื่อใจของล้กค้า ซึ�งได้เปิดเผู้ยให้แก่นักลงทุน
และผู้้้ที�สินใจในข้อม้ลของบริษัทฯ
สิำา หรั บ ป 2561 ทางหน่ วั ยงาน Factoring Chain
International (FCI) ได้เปิดเผู้ยวั่าข้อม้ลการรับซ่�อล้กหนี�
การค้าของประเทศไทย ดังนี�
จำานวันบริษัทฯ ที�ให้ข้อม้ล : 6 บริษัท
ปริมาณการให้สิินเช่อ� รวัม :
5,877 millions of EUR
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 216,722.60 ล้านบาท
(อัตั้ราแลกเปลี�ยน 36.8764 บาทตั้่อ EUR)
อัตั้ราการเตั้ิบโตั้เฉลี�ย : 5%
ซึ�งบริษัทฯ มีปริมาณการให้สิินเช่�อรับซ่�อล้กหนี�การค้า
รวัมในป 2562 จำานวัน 7,199.22 ล้านบาท หร่อคิดเป็น
สิ่วันแบ่งการตั้ลาด 3.32% โดยประมาณ
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1.5 สิังคมและสิิ�งแวัดล้อม ยึดมั�นในการดำาเนิน
ธุุรกิจอย่างมีควัามรับผู้ิดชอบตั้่อสิังคม และ
ระมั ด ระวัั ง ในการพื่ิ จ ารณาดำา เนิ น การใดๆ
ในเร่�องที�กระทบตั้่อควัามร้้สิึกของสิาธุารณชน
(Public Interest) นอกจากนี� บริ ษั ท จะมุ่ ง
ดำาเนินการ และให้การสินับสินุนกิจกรรมตั้่างๆ
ที�เป็นประโยชน์ตั้่อชุมชนและสิังคมโดยรวัม
มุ่งปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมายและข้อบังคับเกี�ยวักับ
สิิ� ง แวัดล้ อ ม ด้ แ ลด้ า นควัามปลอดภั ย และ
สิิ�งแวัดล้อมของบริษัทฯ อย่างมีประสิิทธุิภาพื่
เพื่่�อไม่ให้มีผู้ลกระทบใดๆ กับชุมชนใกล้เคียง
และสิ่งเสิริมพื่นักงานให้มีจิตั้สิำานึก และควัาม
รับผู้ิดชอบตั้่อสิิ�งแวัดล้อม

07

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย ผูู้บ ริหาร พนักงานและอื่นๆ

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการ
ณ วัันที� 4 มกราคม 2564 บริษัทมีโครงสิร้างดังนี�

(1) บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท
นางสาวปิยนันท มงคล

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารอาวุโส
นางสาวปาริฉัตร เหลาธีระศิริวงศ

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูู้จดั การ
นายสมพล เอกธีรจิตต
รองกรรมการผูู้จดั การ
นางชลธิชา ศุภลักษณเมธา

ผูู้ชวยกรรมการผูู้จัดการ
ฝ่่ายขายและการตลาด
-

ผูู้ชวยกรรมการผูู้จดั การ
ฝ่่ายปฏิิบัติการ
นางรุงนภา โอกาศ

ผูู้ชวยกรรมการผูู้จดั การ
ฝ่่ายสนับสนุน
นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ

ผูู้จัดการทั่วไป
ฝ่่ายขายและการตลาด
นายณัฏิฐวัฒน ศรีลาโพธิ�

ผูู้  จัดการทั่วไป
ฝ่่ายบริหารจัดการทั่วไป
นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

ผูู้  จัดการทั่ วไป
ฝ่่ายพัฒนาความยังยืน
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นางสาวปิยนันท มงคล

รักษาการผูู้อาำ นวยการ
ฝ่่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวเปมิกา ปฏิิรูปวาที

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

(2) บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำากัด
กรรมการผูู้จดั การ
นางชลธิชา ศุภลักษณเมธา

ผูู้จัดการอาวุโสฝ่่ายควบคุมสินเชื่อและนิติกรรมสัญญา
นางสาวดวงกมล กรมาทิตยสุข

(3) บริษัท ยูไลท ดิจิตอล จำากัด
กรรมการผูู้จดั การ
นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ

ผูู้ชวยผูู้จัดการฝ่่ายพัฒนาธุรกิจ
นางสาววลินดา หลวงหมืน่
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที� แ ละควัาม
รับผู้ิดชอบระหวั่างคณะกรรมการและฝ่่ายบริหาร โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิิบัตั้ิหน้าที�ด้วัยควัามซ่�อสิัตั้ย์
สิุจริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษัท โดย
บริษัทฯ ได้กำาหนดอำานาจอนุมัตั้ิของคณะกรรมการใน
เร่�องที�สิำาคัญ่ตั้่างๆ เอาไวั้อย่างชัดเจน เช่น การกำาหนด
เป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ
และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ การพื่ิ จ ารณาทบทวัน
ตั้รวัจสิอบ และอนุมัตั้ิแผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการ
ลงทุ น ขนาดใหญ่่ ตั้ลอดจนการเข้ า ร่ วั มลงทุ น กั บ
ผู้้ป้ ระกอบการรายอ่น� ๆ ทีเ� สินอโดยฝ่่ายบริหาร เป็นตั้้น

โครงสิร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ วั ย
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนีค� อ่
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ โดยทีค� ณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
ยั ง ได้ ป ฏิิ บั ตั้ิ ห น้ า ที� แ ทนคณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการกำากับด้แล และ
คณะกรรมการบริหารควัามเสิี�ยงอีกด้วัย และผู้้้บริหาร
ของบริ ษั ท ฯ มี คุ ณ สิมบั ตั้ิ ค รบถื้ วั นตั้ามมาตั้รา 68
แห่งพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิบริษัทมหาชนจำากัด พื่.ศ. 2535
และตั้ามประกาศคณะกรรมการตั้ลาดทุนที�เกี�ยวัข้อง
ทัง� นี� รายละเอียดโครงสิร้างการจัดการของบริษทั มีดงั นี�

ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วัยกรรมการจำานวัน 8 คน ดังนี�
ชื่อ - นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พื่ลตั้ำารวัจเอก เจตั้น์ มงคลหัตั้ถืี
นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์
นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข
รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์
นางวัสิรา โชตั้ิธุรรมรัตั้น์
นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหล่าธุีระศิริวังศ์
นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์
นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ

หมายเหตุ :

(1)

ตำาแหนง

ประธุานกรรมการ และกรรมการอิสิระ
ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ และกรรมการอิสิระ
กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการบริหารอาวัุโสิ (1)
กรรมการ (1) และกรรมการผู้้้จัดการ
กรรมการ (1) และผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ

นางดวังพื่ร สิุจริตั้านุวััตั้ ประธุานกรรมการ กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ ถืึงแก่กรรมเม่อ� วัันที� 8 มิถืุนายน
2563
นายประกอบ วัิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ ถืึงแก่กรรมเม่อ� วัันที� 14 ตัุ้ลาคม 2563
พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถืี ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นประธุานกรรมการตั้ั�งแตั้่วัันที� 22 มิถืุนายน 2563 และลาออกจากการ
เป็นกรรมการตั้รวัจสิอบตั้ั�งแตั้่วัันที� 1 กรกฎาคม 2563
นางวัสิรา โชตั้ิธุรรมรัตั้น์ ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบตั้ั�งแตั้่วัันที� 1 กรกฎาคม 2563
นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบตั้ั�งแตั้่วัันที� 2 ธุันวัาคม 2563
กรรมการผู้้ม้ อี ำานาจลงนามผู้้กพื่ันบริษทั โดยกำาหนดให้กรรมการผู้้ม้ อี ำานาจลงนามผู้้กพื่ันบริษทั 2 คน ลงลายม่อช่อ� ร่วัม
กันและประทับตั้ราสิำาคัญ่ของบริษัท
โดยมีนางสิาวัปิยนันท์ มงคล เป็นเลขานุการบริษัท
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องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดขอบเขตอำานาจหนาที่ของประธาน
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท

• บทบาทหนาที่ประธานกรรมการบริษัท

ตามขอบังคับบริษัท ขอ 27 กำาหนดวา “ในการเรียก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธุานกรรมการ หร่อผู้้้ซึ�ง
ได้รบั มอบหมาย จัดสิ่งหนังสิ่อนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่นอ้ ยกวั่า 7 วัันก่อนวัันประชุม เวั้นแตั้่ในกรณีจำาเป็น
รีบด่วัน เพื่่อ� รักษาสิิทธุิหร่อประโยชน์ของบริษทั ฯ จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวัิธุีอ่�น และกำาหนดวัันนัดประชุม
เร็วักวั่านั�นก็ได้ ในกรณีที�กรรมการตั้ั�งแตั้่สิองคนขึ�นไป
ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธุาน
กรรมการกำาหนดวัันนัดประชุมภายในสิิบสิี� (14) วััน
นับแตั้่วัันที�ได้รับการร้องขอเช่นวั่านั�น”
และเพื่่อ� ให้การแบ่งแยกอำานาจหน้าทีใ� นเร่อ� งการกำาหนด
นโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำาหนดให้
ประธุานกรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการ เป็นคนละ
บุคคลกัน
บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ มีดังนี้
1. เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประธุาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม
ผู้้้ถื่อหุ้น ตั้ลอดจนมีบทบาทในการกำาหนดระเบียบ
วัาระการประชุมร่วัมกับกรรมการผู้้้จัดการ

2. มีบทบาทในการควับคุมการประชุมให้มปี ระสิิทธุิภาพื่
เป็นไปตั้ามระเบียบข้อบังคับบริษัท สินับสินุนและ
เปิดโอกาสิให้กรรมการแสิดงควัามเห็นอย่างเป็น
อิสิระ
3. สินับสินุนและสิ่งเสิริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิิบตั้ั ิ
หน้าที�อย่างเตั้็มควัามสิามารถื ตั้ามขอบเขตั้อำานาจ
หน้าที� ควัามรับผู้ิดชอบและตั้ามหลักการกำากับด้แล
กิจการที�ดี
4. ด้แล ตั้ิดตั้าม การบริหารงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอ่�นๆ ให้บรรลุตั้าม
วััตั้ถืุประสิงค์ที�กำาหนดไวั้
5. เป็นผู้้ล้ งคะแนนชีข� าดในกรณีทที� ปี� ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีการลงคะแนนเสิียง และคะแนนเสิียง
ทั�งสิองฝ่่ายเท่ากัน
บทบาทหนาที่คณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมี อาำ นาจและหน้ า ที� แ ละควัาม
รั บ ผู้ิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตั้าม
กฎหมาย วััตั้ถืุประสิงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตั้ลอดจนมตั้ิ ข องที� ป ระชุ ม ผู้้้ ถื่ อ หุ้ น ที� ช อบด้ วั ย
กฎหมายด้วัยควัามซ่อ� สิัตั้ย์สิจุ ริตั้และระมัดระวัังรักษา
ผู้ลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการทำางบแสิดงฐานะทางการเงินและงบกำาไร
ขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วัันสิิน� สิุดรอบระยะเวัลาบัญ่ชี
ของบริ ษัท ฯ ซึ� ง ผู้้้ สิ อบบั ญ่ ชี ตั้ รวัจสิอบแล้ วั และ
นำาเสินอตั้่อทีป� ระชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ เพื่่อ� พื่ิจารณาและอนุมตั้ั ิ
3. กำาหนดเป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการ
ดำาเนินธุุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควับคุม
กำากับด้แล (Monitoring and Supervision) การบริหาร
และการจัดการของฝ่่ายบริหารให้เป็นไปตั้ามนโยบาย
แผู้นงาน และงบประมาณที� กาำ หนดไวั้ อ ย่ า งมี
ประสิิทธุิภาพื่และประสิิทธุิผู้ล
4. พื่ิจารณาทบทวัน ตั้รวัจสิอบ และอนุมัตั้ิแผู้นการ
ขยายธุุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่่ ตั้ลอดจนการ
เข้าร่วัมลงทุนกับผู้้ป้ ระกอบการรายอ่น� ๆ ทีเ� สินอโดย
ฝ่่ายบริหาร
5. พื่ิจารณากำาหนดนโยบายด้านการบริหารควัามเสิี�ยง
(Risk Management) ให้ครอบคลุมทั�งองค์กร และ
กำากับด้แลให้มีระบบหร่อกระบวันการในการบริหาร
จั ด การควัามเสิี� ย งโดยมี ม าตั้รการรองรั บ และวัิ ธุี
ควับคุมเพื่่อ� ลดผู้ลกระทบตั้่อธุุรกิจของบริษทั ฯ อย่าง
เหมาะสิม
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โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

คณะกรรมการบริ ษั ท ตั้้ อ งประกอบไปด้ วั ยกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวั่ากึ�งหนึ�ง
ของจำา นวันกรรมการทั� ง หมดนั� น ตั้้ อ งมี ถืิ� น ที� อ ย้่ ใ น
ราชอาณาจักร ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 คณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วัยคณะกรรมการอิสิระจำานวัน 5 คน
(มากกวั่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั�งหมด โดยคิด
เป็นร้อยละ 62.5) กรรมการทีเ� ป็นผู้้บ้ ริหารจำานวัน 3 คน
(สิั ด สิ่ วั นของกรรมการที� ไ ม่ ใช่ ผู้้ บ ริ ห ารตั้่ อ กรรมการ
ทั�งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.5) โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้้แ้ ตั้่งตั้ัง� ประธุานกรรมการ และรองประธุานกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธุานกรรมการจะทำา
หน้าที�เป็นประธุานในที�ประชุม เวั้นแตั้่กรณีที�ประธุาน
กรรมการขาดควัามเป็นอิสิระหร่อมีควัามขัดแย้งทาง
ผู้ลประโยชน์ในวัาระที�พื่ิจารณาให้กรรมการอิสิระท่าน
อ่�นเป็นประธุานในที�ประชุมในการพื่ิจารณาดังกล่าวั

6. พื่ิจารณากำาหนดโครงสิร้างการบริหารงาน มีอำานาจ
ในการแตั้่ ง ตั้ั� ง คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการ
ผู้้จ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการอ่น� ตั้ามควัามเหมาะสิม
เช่น คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ คณะกรรมการสิรรหา
คณะกรรมการพื่ิจารณาค่าตั้อบแทน เป็นตั้้น รวัมถืึง
การกำาหนดขอบเขตั้อำานาจหน้าทีข� องคณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้้้จัดการ และคณะอนุกรรมการ
ชุดตั้่างๆ ที�แตั้่งตั้ั�ง
ทั� ง นี� การมอบอำา นาจตั้ามขอบเขตั้อำา นาจหน้ า ที�
ที�กำาหนดนั�นตั้้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ
ที� ทำา ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้้้ จั ด การ
และคณะอนุกรรมการชุดตั้่างๆ ดังกล่าวัสิามารถื
พื่ิจารณาและอนุมัตั้ิรายการที�อาจมีควัามขัดแย้งมี
สิ่วันได้เสิียหร่อมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์อน่� ใด
ทำากับบริษัทหร่อบริษัทย่อย (ถื้ามี) ยกเวั้นเป็นการ
อนุมตั้ั ริ ายการทีเ� ป็นไปตั้ามนโยบายและหลักเกณฑ์์ที�
คณะกรรมการพื่ิจารณาและอนุมัตั้ิไวั้แล้วั

7. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ�ง
หร่อหลายคนหร่อบุคคลอ่�นใดปฏิิบัตั้ิการอย่างหนึ�ง
อย่ า งใดแทนคณะกรรมการได้ โ ดยอย้่ ภ ายใตั้้ ก าร
ควับคุมของคณะกรรมการ หร่ออาจมอบอำานาจ
เพื่่�อให้บุคคลดังกล่าวัมีอำานาจตั้ามที�คณะกรรมการ
เห็นสิมควัรและภายในระยะเวัลาที�คณะกรรมการ
เห็นสิมควัร ซึ�งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพื่ิกถือน
เปลี�ยนแปลงหร่อแก้ไขการมอบอำานาจนั�นๆ ได้เม่อ�
เห็นสิมควัร
ทั�งนี� การมอบอำานาจนั�นตั้้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำานาจที�ทำาให้บุคคลดังกล่าวัสิามารถืพื่ิจารณา
และอนุ มั ตั้ิ ร ายการที� ตั้ นหร่ อ บุ ค คลที� อ าจมี ค วัาม
ขัดแย้ง มีสิ่วันได้เสิีย หร่ออาจมีควัามขัดแย้งทาง
ผู้ลประโยชน์ในลักษณะอ่�นใดที�จะทำาขึ�นกับบริษัท
หร่อบริษทั ย่อย (ถื้ามี) ตั้ามทีน� ยิ ามไวั้ในประกาศคณะ
กรรมการกำากับตั้ลาดทุน และ/หร่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่ ง ประเทศไทย และ/หร่ อ ประกาศอ่� น ใดของ
หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้อง เวั้นแตั้่เป็นการอนุมัตั้ริ ายการ
ทีเ� ป็นไปตั้ามนโยบายและหลักเกณฑ์์ทคี� ณะกรรมการ
พื่ิจารณาและอนุมตั้ั ิไวั้แล้วั

ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบของบริษัทฯ ได้รับการแตั้่งตั้ั�งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
ชุดปัจจุบันมีวัาระการดำารงตั้ำาแหน่ง 3 ป ประกอบด้วัยกรรมการอิสิระ จำานวัน 4 คน ดังนี�
ชื่อ - นามสกุล

1. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์
2. นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข
3. รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์
4. นางวัสิรา โชตั้ิธุรรมรัตั้น์
หมายเหตุ :

ตำาแหนง

วันที่ดำารง
ตำาแหนงครั้งแรก

ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

2 ธุันวัาคม 2563
29 เมษายน 2556
14 ตัุ้ลาคม 2559
1 กรกฎาคม 2563

จำานวนปที่ดาำ รง
ตำาแหนง

1 เด่อน
7 ป 8 เด่อน
4 ป 3 เด่อน
6 เด่อน

นางดวังพื่ร สิุจริตั้านุวััตั้ ประธุานกรรมการ กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ ถืึงแก่กรรมเม่อ� วัันที� 8 มิถืุนายน
2563
นายประกอบ วัิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ ถืึงแก่กรรมเม่อ� วัันที� 14 ตัุ้ลาคม 2563
พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถืี ประธุานกรรมการ และกรรมการอิสิระ ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ
เม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563
โดยมีนางสิาวัวัิชดุ า แก้วัไทรเทียน ผู้้ช้ วั่ ยผู้้จ้ ดั การฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในทำาหน้าทีเ� ป็นเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ

112 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบตั้้องประชุมร่วัมกันอย่างน้อย
ปละ 4 ครั�ง โดยในการประชุมแตั้่ละครั�งคณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบสิามารถืเชิญ่ฝ่่ายบริหารเข้าประชุมชี�แจงใน
ประเด็นทีเ� กีย� วัข้อง โดยในป 2563 มีการประชุมจำานวัน
7 ครั�ง
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิิ บั ตั้ิ
หน้าที�คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทน
คณะกรรมการกำากับด้แล และคณะกรรมการบริหาร
ควัามเสิี�ยงด้วัย
ขอบเขตอำานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สิอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถื้กตั้้องและเพื่ียงพื่อตั้ามมาตั้รฐาน
2. สิอบทานให้บริษทั มีระบบการควับคุมภายใน (Internal
Control) และการตั้รวัจสิอบภายใน (Internal Audit) ที�
เหมาะสิมและมีประสิิทธุิผู้ล และพื่ิจารณาควัามเป็น
อิ สิ ระของหน่ วั ยงานตั้รวัจสิอบภายใน ตั้ลอดจน
ให้ควัามเห็นชอบในการพื่ิจารณาแตั้่งตั้ั�ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวัหน้าหน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน หร่อ
ผู้้ตั้้ รวัจสิอบภายใน หร่อหน่วัยงานอ่น� ใดทีร� บั ผู้ิดชอบ
เกี�ยวักับการตั้รวัจสิอบภายใน
3. สิอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิิ บั ตั้ิ ตั้ ามกฎหมายวั่ า ด้ วั ย
หลั ก ทรั พื่ ย์ แ ละตั้ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์ ข้ อ กำา หนดของ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และกฎหมายที�เกี�ยวัข้องกับธุุรกิจ
ของบริษัทฯ

5. พื่ิจารณารายการที�เกี�ยวัโยงกัน หร่อรายการที�อาจมี
ควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ทัง� นี� เพื่่อ� ให้มนั� ใจ
วั่ารายการดังกล่าวัสิมเหตัุ้สิมผู้ลและเป็นประโยชน์
สิ้งสิุดตั้่อบริษัทฯ
6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบโดยเปิดเผู้ย
ไวั้ในรายงานประจำาปของบริษทั ฯ ซึง� รายงานดังกล่าวั
ตั้้องลงนามโดยประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบและ
ตั้้องประกอบด้วัยข้อม้ลอย่างน้อยดังตั้่อไปนี�
(ก) ควัามเห็นเกีย� วักับควัามถื้กตั้้อง ครบถื้วัน เป็นที�
เช่อ� ถื่อได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ควัามเห็ น เกี� ย วักั บ ควัามเพื่ี ย งพื่อของระบบ
ควับคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ควัามเห็นเกี�ยวักับการปฏิิ บัตั้ิตั้ามกฎหมายวั่า
ด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนด
ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ หร่อกฎหมายที�เกี�ยวัข้อง
กับธุุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ควัามเห็นเกีย� วักับควัามเหมาะสิมของผู้้สิ้ อบบัญ่ชี
(จ) ควัามเห็นเกี�ยวักับรายการที�อาจมีควัามขัดแย้ง
ทางผู้ลประโยชน์
(ฉ) จำา นวันการประชุ ม คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
และการเข้าร่วัมประชุมของกรรมการตั้รวัจสิอบ
แตั้่ละท่าน
(ช) ควัามเห็นหร่อข้อสิังเกตั้โดยรวัม ทีค� ณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบได้รบั จากการปฏิิบตั้ั หิ น้าทีตั้� ามกฎบัตั้ร
(charter)
(ซ) รายการอ่น� ทีเ� ห็นวั่าผู้้ถื้ อ่ หุน้ และผู้้ล้ งทุนทัวั� ไปควัร
ทราบภายใตั้้ขอบเขตั้หน้าทีแ� ละควัามรับผู้ิดชอบที�
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิิ บั ตั้ิ ก ารอ่� น ใดตั้ามที� ค ณะกรรมการของบริ ษั ท
มอบหมาย

4. พื่ิจารณา คัดเล่อก เสินอแตั้่งตั้ัง� บุคคลซึง� มีควัามเป็น
อิสิระเพื่่อ� ทำาหน้าทีเ� ป็นผู้้สิ้ อบบัญ่ชีของบริษัทฯ และ
เสินอค่ า ตั้อบแทนของบุ ค คลดั ง กล่ า วั และเสินอ
เลิกจ้างผู้้้สิอบบัญ่ชีภายนอก รวัมทั�งเข้าร่วัมประชุม
กับผู้้้สิอบบัญ่ชีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้าร่วัมประชุม
ด้วัยอย่างน้อยปละ 1 ครั�ง
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คณะกรรมการตั้รวัจสิอบเป็ น กรรมการที� มี ค วัามร้้
และประสิบการณ์ ที� เ พื่ี ย งพื่อที� จ ะสิามารถืทำา หน้ า ที�
ในการสิอบทานควัามน่าเช่�อถื่อของงบการเงินได้ โดย
นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ
มีประสิบการณ์จากสิถืาบันการเงินหลายแห่ง นางวัสิรา
โชตั้ิธุรรมรัตั้น์ กรรมการตั้รวัจสิอบ จบการศึกษาระดับ
ปริญ่ญ่าตั้รีสิาขาบัญ่ชี และปริญ่ญ่าโทสิาขาบริหารธุุรกิจ
ซึ�งเป็นผู้้้มีประสิบการณ์ด้านบัญ่ชี

คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำานวัน 4 คน ประกอบด้วัย
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสิาวัปาริฉตั้ั ร เหล่าธุีระศิริวังศ์

2. นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์
3. นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ
4. นางรุง่ นภา โอกาศ

ตำาแหนง

กรรมการบริหารอาวัุโสิ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสิาวัปิยนันท์ มงคล เลขานุการบริษัทและผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายพื่ัฒนาควัามยั�งย่น
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำานาจหนาที่คณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1. พื่ิจารณาตั้ัดสิินใจในงานบริหารเร่�องสิำาคัญ่ๆ ตั้ามที�กรรมการผู้้้จัดการเป็นผู้้้นำาเสินอ
2. อนุมัตั้ิสิินเช่�อทุกประเภทในวังเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สิี�สิิบล้านบาทถื้วัน) ซึ�งจะนำาเสินอให้คณะกรรมการ
ทราบทุกครั�ง

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบปฏิิ บั ตั้ิ ห น้ า ที� ค ณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการกำากับด้แล และคณะ
กรรมการบริหารควัามเสิี�ยงด้วัยโดยมีขอบเขตั้อำานาจ
หน้าที� ดังนี�
ขอบเขตอำานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. ให้คำาแนะนำาเกี�ยวักับผู้้้มีคุณสิมบัตั้ิที�จะได้รับการ
เล่อกตั้ั�งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
2. ให้คำาแนะนำาเกี�ยวักับผู้้้มีคุณสิมบัตั้ิที�จะได้รับการ
เล่อกตั้ั�งให้เป็นกรรมการผู้้้จัดการ
3. พื่ิจารณาโครงสิร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ โดยพื่ิจารณาจากควัามตั้้องการใน
ปัจจุบนั และการพื่ัฒนาในอนาคตั้ของบริษทั ฯ และให้
คำาแนะนำาตั้่อคณะกรรมการเกีย� วักับการปรับเปลีย� น
ตั้ามควัามจำาเป็น
4. ให้ควัามสิำาคัญ่กับการประเมินผู้ลงานของตั้นเอง
ของคณะกรรมการ และให้ขอ้ เสินอแนะการปรับปรุง
แก้ไขตั้ามที�เห็นวั่าจำาเป็น
5. ตั้รวัจสิอบเพื่่อ� ให้แน่ใจวั่าได้มกี ารดำาเนินการตั้ามขัน�
ตั้อนเพื่่อ� ให้ผู้ถื้ อ่ หุน้ ได้มโี อกาสิเสินอช่อ� ผู้้ม้ คี ณ
ุ สิมบัตั้ิ
เพื่่�อดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการ
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6. ในการประเมิ น ผู้้้ มี คุ ณ สิมบั ตั้ิ เ พื่่� อ ดำา รงตั้ำา แหน่ ง
คณะกรรมการทุกครัง� จะตั้้องพื่ิจารณาวั่ามีคณ
ุ สิมบัตั้ิ
ประสิบการณ์ และควัามสิามารถืที�จำาเป็นหร่อไม่
7. พื่ิ จ ารณาควัามจำา เป็ น ในการเปลี� ย นแปลงคณะ
กรรมการตั้ามวัาระ
8. ชี� แ จงเหตัุ้ ผู้ ลในการให้ คำา แนะนำา ของตั้น และ
แจ้งแถืลงการณ์ออกเสิียงคัดค้าน (หากมี) ไวั้ใน
คำาแนะนำาดังกล่าวัข้างตั้้น
9. ดำา เนิ น การให้ บ ริ ษั ท ปฏิิ บั ตั้ิ ตั้ ามกฎหมายและกฎ
ระเบียบทีเ� กีย� วัข้องกับการแตั้่งตั้ัง� และคุณสิมบัตั้ขิ อง
คณะกรรมการ
10. กำา ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์์ ใ น ก า ร รั บ ช่ วั ง ตั้ำา แ ห น่ ง
คณะกรรมการ และการแตั้่ ง ตั้ั� ง ผู้้้ บ ริ ห ารหลั ก
ตั้ามที�เห็นสิมควัร
11. จัดให้มกี ารเปิดเผู้ยข้อม้ลเกีย� วักับการดำาเนินกิจการ
ตั้่างๆ ของคณะกรรมการสิรรหาตั้ามควัามสิมควัร
12. จัดให้มกี ารประเมินผู้ลงาน หน้าที� และควัามสิามารถื
ในการปฏิิบัตั้ิหน้าที�ของตั้นปละหนึ�งครั�ง

ขอบเขตอำานาจหนาที่ของคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการ มีดังนี้
1. กำา กั บ ด้ แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิิ บั ตั้ิ ตั้ ามหลั ก การอั น เป็ น
ที� ย อมรั บ ทั� วั ไปสิำา หรั บ การกำา กั บ ด้ แ ลและการ
ควับคุมกิจการอย่างมีประสิิทธุิภาพื่ และดำารงไวั้
ซึ�งวััฒนธุรรมองค์กรที�เอ่�อตั้่อการกำากับด้แลกิจการ
ทีด� ี กำาหนดและดำารงไวั้ซงึ� นโยบายและกระบวันการ
กำากับด้แลกิจการที�เหมาะสิม
2. ดำาเนินการให้มกี ารบังคับใช้และปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามนโยบาย
และกระบวันการตั้่างๆ เกี�ยวักับกำากับด้แลกิจการ
ที�คณะกรรมการได้อนุมัตั้ิ เพื่่�อให้มีการกำากับด้แล
กิจการในบริษัทฯ

3. กำากับด้แลให้กรรมการผู้้จ้ ดั การประเมินผู้ลการบังคับ
ใช้และปฏิิบัตั้ิตั้ามนโยบายและกระบวันการตั้่างๆ
เกี� ย วักั บกำา กั บด้ แลกิ จการ และรายงานตั้่ อคณะ
กรรมการอย่างน้อยปละหนึ�งครั�ง
4. ตั้รวัจสิอบและรายงานตั้่อคณะกรรมการในเร่�อง
สิำา คั ญ่ ตั้่ า งๆ ผู้ลการตั้รวัจสิอบ และคำา แนะนำา
เกีย� วักับการกำากับด้แลกิจการ
5. ชี� แ จงเหตัุ้ ผู้ ลในการให้ คำา แนะนำา ของตั้น และ
แจ้งแถืลงการณ์ออกเสิียงคัดค้าน (หากมี) ไวั้ใน
คำาแนะนำาดังกล่าวั
6. ดำาเนินการให้บริษัทปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมาย และกฎ
ระเบียบที�เกี�ยวัข้องกับการกำากับด้แลกิจการที�ดี
7. จัดให้มีการเปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างเหมาะสิม เกี�ยวักับ
การดำาเนินกิจกรรมตั้่างๆ ของตั้น และหลักปฏิิบัตั้ิ
เกี�ยวักับการกำากับด้แลกิจการของบริษัท
8. จัดให้มกี ารประเมินผู้ลงาน หน้าที� และควัามสิามารถื
ในการปฏิิบัตั้ิหน้าที�ของตั้นปละหนึ�งครั�ง
9. ปฏิิบตั้ั กิ ารอ่น� ใดตั้ามทีค� ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ขอบเขตอำา นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง มีดังนี้
1. กำาหนดและทบทวัน นโยบาย กรอบการบริหารควัาม
เสิี�ยงองค์กร
2. กำากับด้แลและสินับสินุนให้มีการดำาเนินงานด้าน
การบริหารควัามเสิี�ยงองค์กร สิอดคล้องกับกลยุทธุ์
และเป้ า หมายทางธุุ ร กิ จ รวัมถืึ ง สิภาวัการณ์ ที�
เปลี�ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสินอแนะแนวัทาง ตั้ิดตั้าม และประเมินผู้ล
การบริหารควัามเสิีย� งตั้่อคณะกรรมการบริหารควัาม
เสิี�ยงและควับคุมภายใน (Risk Management and
Internal Control Committee : RMCC)
4. พื่ิจารณารายงานผู้ลการบริหารควัามเสิี�ยงองค์กร
และให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในควัามเสิี� ย งที� อ าจจะเกิ ด ขึ� น
รวัมทั�งแนวัทางการกำาหนดมาตั้รการควับคุม หร่อ
บรรเทา (Mitigation Plan) และการพื่ัฒนาระบบ
การจัดการบริหารควัามเสิี�ยงองค์กรให้แก่ RMCC
เพื่่�อให้มีประสิิทธุิภาพื่อย่างตั้่อเนี�อง
5. รายงานผู้ลการบริ ห ารควัามเสิี� ย งองค์ ก รให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบ และในกรณีทม�ี ปี จั จัย
หร่อเหตัุ้การณ์สิำาคัญ่ ซึง� อาจมีผู้ลกระทบตั้่อบริษทั ฯ
อย่างมีนัยสิำาคัญ่ ตั้้องรายงานตั้่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่่�อทราบและพื่ิจารณาโดยเร็วัที�สิุด
6. จัดให้มกี ารประเมินผู้ลงาน หน้าที� และควัามสิามารถื
ในการปฏิิบัตั้ิหน้าที�ของตั้นปละหนึ�งครั�ง

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 115

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

ขอบเขตอำานาจหนาที่ของคณะกรรมการกำาหนด
คาตอบแทน มีดังนี้
1. สิอบทานและอนุ มั ตั้ิ ค่ า ตั้อบแทนของกรรมการ
ผู้้้จัดการ และผู้้้บริหารระดับสิ้ง
2. สิอบทานควัามเหมาะสิมของนโยบายกำาหนดค่า
ตั้อบแทน
3. สิอบทานเพื่่�อให้ม�ันใจวั่าการเปิดเผู้ยค่าตั้อบแทน
ทุกประเภทเป็นไปตั้ามข้อกำาหนดของกฎหมายที�
เกี�ยวัข้อง
4. รายงานตั้่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี� ย วักั บ ค่ า
ตั้อบแทนของกรรมการผู้้้ จั ด การ (รวัมถืึ ง ค่ า จ้ า ง
เงินจ้งใจ ค่าตั้อบแทนในร้ปหุน้ และสิิทธุิในการได้รบั
เงินเกษียณอายุหร่อเงินชดเชย) ทั�งนี� ตั้ามนโยบาย
กำาหนดค่าตั้อบแทน และพื่ิจารณาวั่าองค์ประกอบ
ของค่ า ตั้อบแทนใดตั้้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ตั้ิ จ าก
ผู้้้ถื่อหุน้ หร่อไม่
5. สิอบทานสิิทธุิตั้ามสิัญ่ญ่าที�กรรมการผู้้้จัดการจะได้
รับจากการยกเลิกสิัญ่ญ่าจ้าง และเงินที�จ่ายหร่อ
เสินอวั่าจะจ่าย เพื่่�อพื่ิจารณาวั่าสิมเหตัุ้สิมผู้ลกับ
สิถืานการณ์หร่อไม่
6. เสินอรายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตั้อบแทนตั้่อคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำาหนด
ค่ า ตั้อบแทนและข้ อ เสินอแนะที� เ หมาะสิมตั้่ อ
คณะกรรมการบริษัท
7. จั ด ทำา รายงานของคณะกรรมการกำา หนดค่ า
ตั้อบแทนไวั้ในรายงานประจำาปของบริษัทฯ โดย
เปิดเผู้ยโครงสิร้างการปฏิิบตั้ั หิ น้าทีข� องคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตั้อบแทน
8. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ลงาน หน้ า ที� และควัาม
สิามารถืในการปฏิิบัตั้ิหน้าที�ปละหนึ�งครั�ง

ขอมูลเกี่ยวกับผูู้บ ริหาร
ป 2563 บริษัทฯ มีผู้้บริหารจำานวันทั�งสิิ�น 9 คน ประกอบด้วัย
รายชื่อผูู้บริหาร
1. นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์

2. นางสิาวัปาริฉตั้ั ร เหล่าธุีระศิริวังศ์
3. นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ
4. นางชลธุิชา ศุภลักษณ์เมธุา (1)
5.
6.
7.
8.
9.

นางรุง่ นภา โอกาศ
นางสิาวัปิยนันท์ มงคล
นางสิาวัประภาพื่รรณ รักธุรรม
นายณัฏิฐวััฒน์ ศรีลาโพื่ธุิ�
นางสิาวัวัิภาจรี ธุน้เศรษฐ์

หมายเหตุ :

(1)

ตำาแหนง

กรรมการผู้้้จัดการ
กรรมการบริหารอาวัุโสิ
ผู้้้ชวั่ ยกรรมการผู้้้จัดการ – ฝ่่ายสินับสินุน
และกรรมการผู้้จ้ ดั การบริษทั ย้ไลท์ ดิจตั้ิ อล จำากัด (บริษทั ย่อย)
ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน และกรรมการผู้้้จัดการ
บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด (บริษัทย่อย)
ผู้้้ชวั่ ยกรรมการผู้้้จัดการ - ฝ่่ายปฏิิบัตั้ิการ
เลขานุการบริษัทและผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายพื่ัฒนาควัามยั�งย่น
ผู้้้จัดการทั�วัไปแผู้นกบริหารจัดการทั�วัไป
ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายขายและการตั้ลาด
ผู้้้จัดการอาวัุโสิฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

นางชลธุิชา ศุภลักษณ์เมธุา ได้รับการแตั้่งตั้ั�งให้ดำารงตั้ำาแหน่งรองกรรมการผู้้้จัดการ มีผู้ลตั้ั�งแตั้่วัันที� 4 มกราคม 2564
เป็นตั้้นไป
และนางสิาวัเปมิกา ปฏิิร้ปวัาที ได้รับแตั้่งตั้ั�งให้ดำารงตั้ำาแหน่งรักษาการผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน มีผู้ลตั้ั�งแตั้่
วัันที� 4 มกราคม 2564 เป็นตั้้นไป

นโยบายจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูู้บริหาร
คาตอบแทนกรรมการและผูู้บริหาร
คาตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ที�ประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุ้นครั�งที� 7/2563 มีมตั้ิอนุมตั้ั ิค่าตั้อบแทนกรรมการประจำาป 2563
ดังรายละเอียดตั้่อไปนี�
(1) ค่าตั้อบแทนรายเด่อน
ให้กรรมการแตั้่ละท่านได้รับค่าตั้อบแทนรายเด่อนตั้ามตั้ำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ไม่รวัมกรรมการที�ทำาหน้าที�บริหารซึ�งได้รับค่าตั้อบแทนรายเด่อนในฐานะฝ่่ายบริหารแล้วั ดังนี�
ประธุานกรรมการบริษัท
เด่อนละ 140,000 บาท
กรรมการ
เด่อนละ 40,000 บาท
ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ เด่อนละ 35,000 บาท
กรรมการตั้รวัจสิอบ
เด่อนละ 10,000 บาท
(2) ค่ า พื่าหนะกรรมการ ค่ อ ค่ าพื่าหนะในการเดิ น ทางมาประชุ ม ของกรรมการบริ ษัท กรรมการตั้รวัจสิอบ
จ่ายเฉพื่าะครั�งที�มาประชุม ในกรณีที�คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตั้รวัจสิอบประชุมในวัันเดียวักัน
ให้จ่ายค่าเดินทางเข้าร่วัมประชุมเพื่ียงครั�งเดียวั โดยจ่าย 5,000 บาท/คน/ครั�ง
(3) ค่าตั้อบแทนพื่ิเศษ (โบนัสิ) กรรมการจากผู้ลการดำาเนินงาน ขึ�นอย้่กับผู้ลประกอบการและมตั้ิที�ประชุมผู้้้ถื่อหุน้
คาตอบแทนอื่นๆ – ไม่มี –
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คาตอบแทนคณะกรรมการ ป 2563 (ไมรวมคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรรมการ)
(หน่วัย : บาท)
รายชื่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

6/6
16/16
9/9
1/1
15/16
16/16
7/7
16/16
16/16
16/16

700,000.00
1,080,000.00
360,000.00
40,000.00
480,000.00
480,000.00
240,000.00
-

50,000.00
60,000.00
315,000.00
35,000.00
120,000.00
120,000.00
60,000.00
-

รวม

20,000.00 770,000.00
70,000.00 1,210,000.00
45,000.00 720,000.00
5,000.00
80,000.00
65,000.00 665,000.00
70,000.00 670,000.00
20,000.00 320,000.00
4,435,000.00

เสิียชีวัิตั้เม่�อวัันที� 8 มิถืุนายน 2563
ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นประธุานกรรมการเม่�อวัันที� 22 มิถืุนายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ
เม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563
เสิียชีวัิตั้เม่�อวัันที� 14 ตัุ้ลาคม 2563
ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการอิสิระและประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 2 ธุันวัาคม 2563
ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการอิสิระและกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563
นางสิาวัปาริฉตั้ั ร เหล่าธุีระศิรวัิ งศ์ นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์ และนางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ รับค่าตั้อบแทนรายเด่อน
ในฐานะฝ่่ายบริหารแล้วั

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 2/2563 เม่�อวัันที� 25 กุมภาพื่ันธุ์ 2563 และที�ประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุ้นครั�งที�
7/2563 ในวัันที� 7 สิิงหาคม 2563 ได้มมี ตั้ิอนุมตั้ั เิ ห็นชอบให้เสินอจ่ายค่าตั้อบแทนพื่ิเศษ (โบนัสิ) ให้กรรมการ (ยกเวั้น
กรรมการทีเ� ป็นผู้้บ้ ริหาร) เป็นจำานวันเงิน 750,000 บาท จากผู้ลการดำาเนินงานป 2562 โดยค่าตั้อบแทนพื่ิเศษ (โบนัสิ)
ของกรรมการดังกล่าวัไม่รวัมอย้ใ่ นค่าตั้อบแทนรายเด่อน

คาตอบแทนผูู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกำาหนดค่าตั้อบแทนผู้้้บริหารในลักษณะที�เปรียบเทียบได้กับอุตั้สิาหกรรม ประสิบการณ์ ภาระหน้าที�
ขอบเขตั้บทบาทและควัามรับผู้ิดชอบ ดังนี�
(1) ค่าตั้อบแทนที�เป็นตั้ัวัเงิน
ค่าตั้อบแทนผู้้้บริหาร
ในป 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตั้อบแทนประกอบด้วัย เงินเด่อนและโบนัสิให้กับผู้้้บริหารรวัมทั�งสิิ�น 18.62 ล้าน
บาท
(2) ค่าตั้อบแทนอ่�น
ค่าตั้อบแทนอ่�นของผู้้้บริหาร
เงินกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่ให้แก่ผู้้บริหารและพื่นักงาน โดยบริษัทฯ ได้สิมทบในอัตั้ราสิ่วัน
ร้อยละ 5 ของเงินเด่อน โดยในป 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสิมทบกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่สิำาหรับผู้้้บริหาร
รวัมทั�งสิิ�น 0.63 ล้านบาท
บริษทั ฯ จ่ายค่าตั้อบแทนอ่น� ๆ ให้แก่ผู้บ้ ริหาร เช่น ค่าเบีย� ประชุม ประกันสิังคม สิวััสิดิการอ่น� ๆ ค่าคอมมิชชัน�
และเงินสิมทบโครงการ EJIP รวัมทั�งสิิ�น 1.63 ล้านบาท มีผู้้บริหารเข้าร่วัมโครงการ EJIP 6 ราย

•

•
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โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

1. นางดวังพื่ร สิุจริตั้านุวััตั้ (1)
2. พื่ลตั้ำารวัจเอก เจตั้น์ มงคลหัตั้ถืี (2)
3. นายประกอบ วัิศษิ ฐ์กจิ การ (3)
4. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ (4)
5. นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข
6. รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์
7. นางวัสิรา โชตั้ิธุรรมรัตั้น์ (5)
8. นางสิาวัปาริฉตั้ั ร เหล่าธุีระศิรวัิ งศ์*
9. นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์*
10. นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ*
รวม

จำานวนครั้งที่เขาประชุม/ คาตอบแทน คณะกรรมการ คาพาหนะ
จำานวนการประชุมรวม กรรมการ
ชุดยอย
กรรมการ
ป 2563

ขอมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท

ป 2563
จำานวนพนักงาน (คน)

ป 2562
จำานวนพนักงาน (คน)

18
8
3
22
2
3
4
3
1
9

18
7
5
19
2
3
4
1
10

73

69

1. ฝ่่ายขายและการตั้ลาด

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน
ฝ่่ายธุุรการ
ฝ่่ายปฏิิบัตั้ิการ
ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน
ฝ่่ายพื่ัฒนาธุุรกิจ
ฝ่่ายเทคโนโลยีสิารสินเทศ
ฝ่่ายกฎหมายและตั้ิดตั้ามหนี�
เลขานุการ
ฝ่่ายเครดิตั้และนิตั้ิกรรมสิัญ่ญ่า
(บริษทั ลิท เซอร์วัสิิ แมเนจเม้นจ์ จำากัด)
รวม

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีพื่นักงานทัง� หมด 82 คน โดยในป 2563 บริษทั ฯ ได้จา่ ยผู้ลตั้อบแทนให้แก่พื่นักงานจำานวันทัง� สิิน�
70.12 ล้านบาท ซึง� ผู้ลตั้อบแทน ได้แก่ เงินเด่อน เงินช่วัยเหล่อค่าครองชีพื่ เงินโบนัสิ เงินคอมมิชชัน� เงินช่วัยเหล่อพื่ิเศษ
เงินสิมทบโครงการ EJIP เงินประกันสิังคม และเงินสิมทบกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่
ข้อม้ลพื่นักงานที�เข้าร่วัมกองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่ ในป 2563 ดังนี�
บริษัท

มี/ไมมีกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ

จำานวนพนักงานที่เขารวม
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

สัดสวนพนักงานที่เขารวมกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ/พนักงานทั้งหมด (%)

มี

39

54.17%

มี

6

60%

บริษัท ลีซ อิท จำากัด
(มหาชน)
บริษัทย่อย
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ขอมูลสำาคัญอื่นๆ
1. เลขานุการบริษัท

2. เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้มีมตั้ิแตั้่งตั้ั�งให้ นางสิาวัวัิชุดา แก้วัไทรเทียน ผู้้้ช่วัยผู้้้จัดการฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน ดำารง
ตั้ำาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ตั้ั�งแตั้่วัันที� 8 พื่ฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเกี�ยวักับหัวัหน้างาน
ตั้รวัจสิอบภายใน ปรากฏิอย้ใ่ นเอกสิารแนบ 3

3. หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
ในสิ่วันของงานด้านนักลงทุนสิัมพื่ันธุ์บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วัยงานนักลงทุนสิัมพื่ันธุ์เพื่่�อทำาหน้าที�ในการตั้ิดตั้่อและ
ให้ข้อม้ลตั้่างๆ แก่ผู้้ถื่อหุ้น นักวัิเคราะห์ รวัมถืึงหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้อง ซึ�งข้อม้ลดังกล่าวัตั้้องเป็นข้อม้ลที�ถื้กตั้้อง
ครบถื้วัน ตั้รงตั้่อควัามเป็นจริงและทัวั� ถืึง ทัง� นี� ผู้้สิ้ นใจสิามารถืตั้ิดตั้่อขอข้อม้ลบริษทั ฯ จากหน่วัยงานนักลงทุนสิัมพื่ันธุ์
ได้ทหี� มายเลขโทรศัพื่ท์ +662 163 4260 ตั้่อ 701 หร่อทางอีเมล์ IR@leaseit.co.th บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการ
ผู้้้จัดการ และ/หร่อ ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงินเป็นผู้้้รับผู้ิดชอบโดยตั้รง

4. คาตอบแทนผูู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบของบริษทั ฯ เป็นผู้้ม้ หี น้าทีใ� นการคัดเล่อกผู้้สิ้ อบบัญ่ชีของบริษทั ฯ เพื่่อ� เสินอตั้่อทีป� ระชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้
พื่ิจารณาแตั้่งตั้ัง� ภายใตั้้หลักเกณฑ์์ของสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ซึง� ตั้้องพื่ิจารณา
ทบทวันถืึงคุณสิมบัตั้ิของผู้้้สิอบบัญ่ชี ผู้ลการปฏิิบัตั้ิหน้าที� และค่าตั้อบแทนของผู้้้สิอบบัญ่ชีอย่างสิมำ�าเสิมอ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบดำาเนินการทบทวันหลักเกณฑ์์ข้างตั้้น และพื่ิจารณาให้เสินอช่�อ นางสิาวัสิมใจ คุณปสิุตั้
ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4499 นางสิาวัศิริวัรรณ สิุรเทพื่ินทร์ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4604 นางสิาวั
รัชดา ยงสิวััสิดิ�วัาณิชย์ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขที� 4951 บริษัท สิำานักงานอีวัาย จำากัด เป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัท
และบริษัทย่อยประจำาป 2563 ตั้่อที�ประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุ้น ครั�งที� 7/2563 เพื่่�ออนุมตั้ั ิ โดยที�ประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุน้
ครั�งที� 7/2563 ได้อนุมตั้ั ิตั้ามที�เสินอ
ค่าตั้อบแทนที�บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท สิำานักงานอีวัาย จำากัด ในป 2563 มีดังนี�
(หน่วัย : บาท)
จำานวนเงิน

1. ค่าตั้อบแทนจากการสิอบบัญ่ชี (audit fee)
2. ค่าบริการอ่�นๆ ที�นอกเหน่อจากงานสิอบบัญ่ชี* (non-audit fee)

2,330,000
215,628

รวม

2,545,628

หมายเหตุ : * ค่าบริการอ่�นๆ ที�นอกเหน่อจากงานสิอบบัญ่ชี ประกอบด้วัย ค่าจ้างบริการที�ปรึกษา TFRS9 ค่าเดินทางและ
ค่าเอกสิารจำานวัน 215,628 บาท

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 119

โครงสรางการกำากับดูแลกิจการและขอมูลสำาคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมตั้ิแตั้่งตั้ั�งให้ นางสิาวัปิยนันท์ มงคล ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายพื่ัฒนาควัามยั�งย่น ดำารงตั้ำาแหน่ง
เป็นเลขานุการบริษัทตั้ั�งแตั้่วัันที� 30 เมษายน 2562 โดยคุณสิมบัตั้ิและหน้าที�ควัามรับผู้ิดชอบของเลขานุการบริษัท
ปรากฏิอย้ใ่ นเอกสิารแนบ 1

08

รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญ
ดานการกำากับดูแลกิจการ

สรุปผู้ลการปฏิิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการในรอบปทผู้ี่ า นมา
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิิบัตั้ิหน้าที�ด้วัยควัามซ่�อสิัตั้ย์
สิุจริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษัท โดย
บริษัทฯ ได้กำาหนดอำานาจอนุมัตั้ิของคณะกรรมการใน
เร่�องที�สิำาคัญ่ตั้่างๆ เอาไวั้อย่างชัดเจน เช่น การกำาหนด
เป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ และ
งบประมาณของบริษทั ฯ การพื่ิจารณาทบทวัน ตั้รวัจสิอบ
และอนุมตั้ั แิ ผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่่
ตั้ลอดจนการเข้าร่วัมลงทุนกับผู้้้ประกอบการรายอ่�นๆ
ที�เสินอโดยฝ่่ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ มอบหมายจากผู้้้ ถื่ อ หุ้ น
ในการกำากับด้แลกิจการให้เป็นไปตั้ามวััตั้ถืุประสิงค์ของ
บริษัทฯ ภายใตั้้ขอบเขตั้ที�กำาหนดไวั้ในข้อบังคับบริษัทฯ
และมตั้ิท�ีประชุมผู้้้ถื่อหุ้นด้วัยควัามซ่�อสิัตั้ย์สิุจริตั้และ

เป็นกลาง เพื่่อ� ให้เป็นไปตั้ามกฎหมายและระเบียบตั้่างๆ
ที� เ กี� ย วัข้ อ งอย่ า งเหมาะสิม โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ�งหร่อหลายคน หร่อบุคคลอ่�นใดปฏิิบัตั้ิ
การอย่างใดอย่างหนึง� แทนคณะกรรมการได้ โดยในการ
มอบอำานาจนั�นจะตั้้องอย้่ภายใตั้้ขอบเขตั้แห่งอำานาจ
ของคณะกรรมการและมีการกำาหนดขอบเขตั้อำานาจ
หน้าที�ของผู้้้รับมอบอำานาจไวั้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�ในการกำากับด้แลให้ฝ่่าย
จัดการปฏิิบัตั้ิงานให้เป็นไปตั้ามเป้าหมาย กลยุทธุ์และ
แผู้นงานที�ได้รับการอนุมัตั้ิจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่่�อให้เกิดประโยชน์สิ้งสิุดตั้่อบริษัทฯ และผู้้้มีสิ่วันได้
เสิียทั�งหมด

1. การสรรหา พัฒนาและประเมินผู้ลการปฏิิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ในการแตั้่งตั้ั�งกรรมการ คณะกรรมการตั้รวัจสิอบซึ�งได้
รับมอบหมายให้ทำาหน้าที�คณะกรรมการสิรรหาด้วัยซึ�ง
เป็นกรรมการอิสิระทั�งคณะ มีหน้าที�รับผู้ิดชอบในการ
พื่ิจารณาคัดเล่อกและกลั�นกรองบุคคลที�มีคุณสิมบัตั้ิ
เหมาะสิมตั้ามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้้้เสินอช่อ�
ผู้้้ที�มีคุณสิมบัตั้ิเหมาะสิม เพื่่�อให้ได้กรรมการที�มีควัาม
หลากหลายโดยพื่ิจารณาจากโครงสิร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสินอควัามเห็น
ตั้่อคณะกรรมการบริษทั เพื่่อ� ขอควัามเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท จากนั�นจะนำาเสินอรายช่�อกรรมการ
ดังกล่าวัตั้่อทีป� ระชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ เป็นผู้้เ้ ล่อกตั้ัง� กรรมการตั้าม
หลักเกณฑ์์ตั้่อไป
หลักเกณฑ์์ในการคัดเล่อกบุคคลที�จะเข้าดำารงตั้ำาแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
ซึ� ง ทำา หน้ า ที� แ ทนคณะกรรมการสิรรหาและกำา หนด
ค่าตั้อบแทน เป็นผู้้้ทำาการสิรรหา โดยสิรรหาบุคคลที�มี
คุณวัุฒิ ควัามร้้ ควัามสิามารถื และประสิบการณ์ อันจะ
เป็ น ประโยชน์ ตั้่ อ การดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ และมี คุ ณ สิมบั ตั้ิ
ไม่ ขั ด ตั้่ อ กฎหมายบริ ษั ท มหาชนจำา กั ด พื่.ศ. 2535
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และประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และประกาศของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทยที�เกี�ยวัข้องกำาหนด เสินอตั้่อกรรมการ
บริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก็เสินอตั้่อ
ผู้้้ถื่อหุ้นพื่ิจารณา ในป 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสิให้
ผู้้้ถื่อหุ้นรายย่อยเสินอวัาระการประชุม และเสินอช่�อ
บุ ค คลเพื่่� อ เข้ า รั บ การคั ด เล่ อ กเป็ น กรรมการบริ ษั ท
สิำาหรับการประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประจำาป 2563 ครัง� ที� 1
ในระหวั่างวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน – 31 ธุันวัาคม 2562
และครั�งที� 2 ระหวั่างวัันที� 21 พื่ฤษภาคม 2563 –
20 มิถืุนายน 2563 เม่�อครบกำาหนดระยะเวัลาให้สิิทธุิ
ดังกล่าวั ไม่ปรากฏิผู้้้ถื่อหุ้นรายใดเสินอเพื่ิ�มวัาระการ
ประชุมหร่อเสินอช่�อบุคคลเพื่่�อเข้ารับการคัดเล่อกเป็น
กรรมการบริษทั สิำาหรับการประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประจำา
ป 2563 แตั้่อย่างใด

ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทน ได้พื่ิจารณาเสินอให้
ที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นพื่ิจารณาจ่ายค่าตั้อบแทนคณะกรรมการ และค่าตั้อบแทนพื่ิเศษ (โบนัสิ) กรรมการ ในการประชุม
สิามัญ่ผู้้้ถื่อหุน้ ครั�งที� 7/2563 วัันที� 9 สิิงหาคม 2563 โดยมตั้ิที�ประชุมอนุมัตั้ิตั้ามที�เสินอ
รายชื่อคณะกรรมการ

จำานวนเงิน

ตำาแหนง

1. นางดวังพื่ร สิุจริตั้านุวัตั้ั
ประธุานกรรมการ/กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
2. นายประกอบ วัิศิษฐ์กิจการ
กรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ
3. พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถืี รองประธุานกรรมการ/กรรมการอิสิระ
และกรรมการตั้รวัจสิอบ
4. นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข
กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
5. รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์
กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
รวมทั้งสิ้น
องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วัมกันพื่ิจารณาเบ่�องตั้้นถืึง
คุณสิมบัตั้ขิ องบุคคลทีจ� ะมาดำารงตั้ำาแหน่งเป็นกรรมการ
อิสิระ โดยพื่ิจารณาจากคุณสิมบัตั้แิ ละลักษณะตั้้องห้าม
ของกรรมการตั้ามพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้มิ หาชนจำากัด กฎหมาย
วั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ประกาศของ
คณะกรรมการกำากับตั้ลาดทุน รวัมถืึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หร่อระเบียบทีเ� กีย� วัข้อง นอกจากนี� คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะพื่ิจารณาคัดเล่อกกรรมการอิสิระจากผู้้้ทรง
คุณวัุฒิ ประสิบการณ์การทำางาน และควัามเหมาะสิม
ด้านอ่�นๆ ประกอบกัน จากนั�นจะนำาเสินอตั้่อที�ประชุม
ผู้้้ถื่อหุ้นเพื่่�อพื่ิจารณาแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ตั้่อไป ทั�งนี� บริษัทฯ มีนโยบายในการแตั้่งตั้ั�งกรรมการ
อิสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวันกรรมการทั�งหมด
และตั้้องมีจำานวันไม่นอ้ ยกวั่า 3 ท่าน

250,000 บาท
125,000 บาท
125,000 บาท
125,000 บาท
125,000 บาท
750,000 บาท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถื่อหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวันหุ้นที�มีสิิทธุิออก
เสิียงทั�งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วัม หร่อนิตั้ิบุคคลของบุคคลที�อาจมีควัาม
ขัดแย้ง โดยนับรวัมหุน้ ที�ถื่อโดยผู้้้ที�เกี�ยวัข้องด้วัย
2. ไม่เป็นหร่อเคยเป็นกรรมการทีม� สิี วั่ นร่วัมบริหารงาน
ล้กจ้าง พื่นักงาน ทีป� รึกษาทีไ� ด้เงินเด่อนประจำา หร่อ
ผู้้ม้ อี าำ นาจควับคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วัม บริษัทย่อยลำาดับเดียวักัน หร่อนิตั้ิบุคคล
ที� อ าจมี ค วัามขั ด แย้ ง เวั้ น แตั้่ จ ะได้ พื่้ น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวัมาแล้วัไม่น้อยกวั่า 2 ป ก่อนวัันที�
ย่�นคำาขออนุญ่าตั้ตั้่อ ก.ล.ตั้.
3. ไม่เป็นบุคคลที�มีควัามสิัมพื่ันธุ์ทางสิายโลหิตั้ หร่อ
โดยการจดทะเบียนตั้ามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็น
บิดามารดา ค้สิ่ มรสิ พื่ีน� อ้ ง และบุตั้ร รวัมทัง� ค้สิ่ มรสิ
ของบุตั้ร ของผู้้บ้ ริหาร ผู้้ถื้ อ่ หุน้ รายใหญ่่ ผู้้ม้ อี าำ นาจ
ควับคุ ม หร่ อ บุ ค คลที� จ ะได้ รั บ การเสินอให้ เ ป็ น
ผู้้้บริหารหร่อผู้้้มีอำานาจควับคุมของบริษัทฯ หร่อ
บริษัทย่อย

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 121
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ในการลงคะแนนเสิียงเล่อกตั้ัง� กรรมการ บริษทั ฯ ให้ผู้ถื้ อ่ หุน้ ใช้บัตั้รลงคะแนนเล่อกตั้ั�งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
ให้ผู้้ถื่อหุ้นลงคะแนนเสิียงทั�งหมดที�ตั้นมีอย้่เล่อกบุคคลที�ได้รับการเสินอช่�อเป็นกรรมการทีละคน ผู้ลการลงคะแนน
จะตั้้องได้รับคะแนนเสิียงข้างมากของคะแนนเสิียงทั�งหมดของผู้้้ถื่อหุน้ ซึ�งมาประชุมและมีสิิทธุิออกเสิียง

4. ไม่มีหร่อเคยมีควัามสิัมพื่ันธุ์ทางธุุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย บริษัทร่วัม หร่อนิตั้ิบุคคล
ที� อ าจมี ค วัามขั ด แย้ ง ในลั ก ษณะที� อ าจเป็ น การ
ขัดขวัางการใช้วัจิ ารณญ่าณอย่างอิสิระของตั้น รวัมทัง�
ไม่ เ ป็ น หร่ อ เคยเป็ น ผู้้้ถื่อ หุ้น รายใหญ่่ กรรมการ
ซึง� ไม่ใช่กรรมการอิสิระ หร่อผู้้บ้ ริหาร ของผู้้ท้ มี� คี วัาม
สิัมพื่ันธุ์ทางธุุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วัม หร่อนิตั้บิ คุ คลทีอ� าจมีควัามขัดแย้ง เวั้นแตั้่
จะได้พื่น้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวัมาแล้วัไม่นอ้ ยกวั่า
2 ป ก่อนวัันทีย� น่� คำาขออนุญ่าตั้ตั้่อ ก.ล.ตั้.
5. ไม่ เ ป็ น หร่ อ เคยเป็ น ผู้้้ สิ อบบั ญ่ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย บริษัทร่วัม หร่อนิตั้ิบุคคล
ที�อาจมีควัามขัดแย้ง และไม่เป็นผู้้้ถื่อหุ้นรายใหญ่่
กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสิระ ผู้้้บริหาร หร่อ
หุ้ น สิ่ วั นผู้้้ จั ด การของสิำา นั ก งานสิอบบั ญ่ ชี ซึ� ง มี
ผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ วั ม หร่ อ นิ ตั้ิ บุ ค คลที� อ าจมี ค วัามขั ด แย้ ง
สิังกัดอย้่ เวั้นแตั้่จะได้พื่น้ จากการมีลักษณะดังกล่าวั
มาแล้วัไม่น้อยกวั่า 2 ป ก่อนวัันที�ย่�นคำาขออนุญ่าตั้
ตั้่อสิำานักงาน
6. ไม่เป็นหร่อเคยเป็นผู้้้ให้บริการทางวัิชาชีพื่ใดๆ ซึ�ง
รวัมถืึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที� ป รึ ก ษากฎหมายหร่ อ
ที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกวั่า
2 ล้านบาทตั้่อป จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่่ บริษทั ย่อย
บริ ษั ท ร่ วั ม หร่ อ นิ ตั้ิ บุ ค คลที� อ าจมี ค วัามขั ด แย้ ง
ทั�งนี� ในกรณีที�ผู้้ให้บริการทางวัิชาชีพื่เป็นนิตั้ิบุคคล
ให้รวัมถืึงการเป็นผู้้้ถื่อหุ้นรายใหญ่่ กรรมการซึ�งไม่ใช่
กรรมการอิสิระ ผู้้บ้ ริหาร หร่อหุน้ สิ่วันผู้้จ้ ดั การของผู้้้
ให้บริการทางวัิชาชีพื่นัน� ด้วัย เวั้นแตั้่จะได้พื่น้ จากการ
มีลักษณะดังกล่าวัมาแล้วัไม่น้อยกวั่า 2 ป ก่อนวััน
ย่� น ขออนุ ญ่ าตั้ตั้่ อ สิำา นั ก งาน ไม่ เ ป็ น กรรมการที�
ได้รับการแตั้่งตั้ั�งขึ�นเพื่่�อเป็นตั้ัวัแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้้้ถื่อหุ้นรายใหญ่่ หร่อผู้้้ถื่อหุ้นซึ�งเป็น
ผู้้้ที�เกี�ยวัข้องกับผู้้้ถื่อหุ้นรายใหญ่่ของบริษัทฯ
7. ไม่มีลักษณะอ่�นใดที�ทำาให้ไม่สิามารถืให้ควัามเห็น
อย่างเป็นอิสิระเกี�ยวักับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
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องคประกอบและการแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะเป็ น ผู้้้ แ ตั้่ ง ตั้ั� ง คณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบซึง� ประกอบด้วัยกรรมการตั้รวัจสิอบอย่างน้อย
3 ท่าน
โดยแตั้่ ง ตั้ั� ง จากกรรมการอิ สิ ระที� มี คุ ณ สิมบั ตั้ิ ตั้ ามที�
กฎหมายวั่ า ด้ วั ยหลั ก ทรั พื่ ย์ แ ละตั้ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์
รวัมถืึงประกาศข้อบังคับ และ/หร่อระเบียบข้อบังคับ
ของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยกำาหนด นอกจาก
นี�กรรมการอิสิระที�ดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการตั้รวัจสิอบ
ตั้้องมีคุณสิมบัตั้ิเพื่ิ�มเตั้ิม ดังนี�
(1) ไม่ เ ป็ น กรรมการที� ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการ ให้ ตั้ั ด สิิ น ใจในการดำา เนิ น กิ จ การของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วัม บริษทั ย่อย
ลำาดับเดียวักัน หร่อนิตั้ิบุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง
(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่่ บริษัทย่อย หร่อ
บริ ษั ท ย่ อ ยลำา ดั บ เดี ย วักั น เฉพื่าะที� เ ป็ น บริ ษั ท
จดทะเบียน
(3) มีควัามร้้และประสิบการณ์เพื่ียงพื่อที�จะสิามารถื
ทำาหน้าที�ในฐานะกรรมการตั้รวัจสิอบ ทั�งนี� ตั้้องมี
กรรมการตั้รวัจสิอบอย่างน้อยหนึง� คนทีม� คี วัามร้แ้ ละ
ประสิบการณ์เพื่ียงพื่อที�จะสิามารถืทำาหน้าที�ในการ
สิอบทานควัามน่าเช่�อถื่อของงบการเงินได้
ทั�งนี� กรรมการตั้รวัจสิอบแตั้่ละท่านจะมีวัาระการดำารง
ตั้ำาแหน่งคราวัละ 3 ป
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำา หนดโครงสิร้ า งของคณะ
กรรมการให้ ป ระกอบด้ วั ย กรรมการที� มี คุ ณ สิมบั ตั้ิ
หลากหลายโดยเป็นบุคคลที�มีควัามร้้ ควัามสิามารถื
มีประสิบการณ์ มีคุณธุรรมและจริยธุรรม ได้รับควัาม
เช่�อถื่อเป็นที�ยอมรับโดยทั�วัไป มีควัามหลากหลายของ
ทักษะ ประกอบด้วัยทักษะด้านตั้่างๆ เช่น ด้านการ
บัญ่ชีการเงิน การบริหารภาวัะอุตั้สิาหกรรม ด้านกลยุทธุ์
การกำากับด้แลกิจการ ด้านกฎหมาย และด้านการจัดการ
การคัดเล่อกบุคคลทีจ� ะแตั้่งตั้ัง� เป็นกรรมการของบริษทั ฯ
จะกระทำาผู้่านการประชุมผู้้้ถื่อหุ้น โดยคณะกรรมการ
สิรรหาบริ ษั ท ฯ จะเป็ น ผู้้้ พื่ิ จ ารณาคั ด เล่ อ กจาก
ประสิบการณ์ ควัามร้้ ควัามสิามารถื และคุณสิมบัตั้ิ
ตั้ามที�กฎหมายกำาหนด เสินอวัาระกรรมการบริษัทเพื่่อ�
พื่ิจารณาและนำาเสินอ จากนัน� ทีป� ระชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ จะทำาการ
คัดเล่อกกรรมการตั้ามหลักเกณฑ์์และวัิธุีการที�กำาหนดไวั้
ในข้อบังคับของบริษัทฯ

สรุปความเชี่ยวชาญและประสบการณคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix)
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

กรรมการ
อิสระ/
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
อิสระ/
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการ
อิสระ/
บริหาร
กรรมการ
อาวุโส
ตรวจสอบ

กรรมการ/
กรรมการ
ผูู้จ ดั การ

กรรมการ/
ผูู้ช ว ยกรรมการ
ผูู้จดั การ
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ด้านตั้รวัจสิอบบัญ่ชี (CPA)
ด้านบัญ่ชี
ด้านการเงิน
ด้านตั้รวัจสิอบ
ด้านการระดมทุน
ด้านธุรรมาภิบาล
ด้านการจัดการ
ด้านภาวัะอุตั้สิาหกรรม
ด้านสิินเช่�อ
ด้านเทคโนโลยี
ด้านกฎหมาย
ด้านบริหารวัิกฤตั้
ด้านนโยบาย
ด้านควัามเสิี�ยง
ด้านกลยุทธุ์
ด้านการตั้ลาด
ด้านกระบวันการราชการ

การสรรหาผูู้บริหารระดับสูงสุด

การพัฒนากรรมการและผูู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้จดั ให้มนี โยบาย และแผู้นการ
สิ่บทอดตั้ำาแหน่งผู้้บ้ ริหารสิ้งสิุดขององค์กร และผู้้บ้ ริหาร
ระดับสิ้งประกอบด้วัย ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ และ
ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน โดยมีการกำาหนด
แนวัทางการดำา เนิ น การไวั้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยคณะ
กรรมการของบริษทั ฯ มีหน้าทีพื่� จิ ารณาคัดเล่อก ตั้ิดตั้าม
การดำาเนินการตั้ามแผู้นการสิ่บทอดตั้ำาแหน่ง และการ
พื่ิ จ ารณาคั ด เล่ อ กกรรมการผู้้้ จั ด การ และกรรมการ
ผู้้้จัดการมีหน้าที�พื่ิจารณาคัดเล่อก ตั้ิดตั้ามการดำาเนิน
การตั้ามแผู้นการสิ่บทอดตั้ำาแหน่ง และการพื่ิจารณา
คัดเล่อกผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ และผู้้้อำานวัยการฝ่่าย
บัญ่ชีและการเงิน

คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายสิ่ ง เสิริ ม และอำา นวัย
ควัามสิะดวักให้ มี ก ารฝ่ึ ก อบรมและให้ ค วัามร้้ แ ก่ ผู้้ ที�
เกี� ย วัข้ องในระบบการกำา กั บด้ แลกิ จการของบริ ษัท ฯ
ซึ�งรวัมถืึง กรรมการ กรรมการตั้รวัจสิอบ ผู้้้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท เพื่่�อให้มีการปรับปรุงการปฏิิบัตั้ิงาน
อย่ า งตั้่ อ เน่� อ ง ได้ แ ก่ หลั ก สิ้ ตั้ รของสิมาคมสิ่ ง เสิริ ม
สิถืาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
Association : IOD) รวัมถืึงหลักสิ้ตั้รที�มีควัามสิำาคัญ่
ตั้่ อ การพื่ั ฒ นาบริ ษั ท ที� จั ด โดยตั้ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และสิภาวัิชาชีพื่การบัญ่ชี

เม่�อผู้้้สิ่บทอดตั้ำาแหน่งมีคุณสิมบัตั้ิครบตั้ามตั้ำาแหน่งที�
มีหน้าที�รับผู้ิดชอบสิ้งขึ�นและมีตั้ำาแหน่งงานวั่างลงหร่อ
มีตั้ำาแหน่งงานใหม่ทสิี� ง้ ขึน� ให้นำาเสินอการปรับเล่อ� นขัน�
เล่อ� นตั้ำาแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตั้าม
นโยบายของบริษัทฯ
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สิำาหรับในป 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝ่กอบรมแก่
กรรมการและผู้้้บริหาร ดังนี�ค่อ
1. รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์ ควัามร้เ้ กีย� วักับพื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA)
2. นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์ ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA)
3. นางสิาวัสิิ ตั้าพื่ั ช ร์ นิ โรจน์ ธุนรั ฐ ควัามร้้ เ กี� ยวักั บ
พื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA)
4. นางชลธุิชา ศุภลัษณ์เมธุา ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA) โครงการ
อบรม เสิวันาทิศทางมาตั้รฐานการรายงานทางการ
เงินของไทย (TFRSs / TFRS for NPAEs), ก้าวัทัน
กับการจัดทำาบัญ่ชี สิำาหรับผู้้ท้ ำาบัญ่ชี ตั้ามหลักเกณฑ์์
ทางบัญ่ชี
5. นางสิาวัปิยนันท์ มงคล ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้คิ มุ้ ครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA), หลักสิ้ตั้ร
การประเมิ น ผู้ลและการจั ด การข้ อ ม้ ล ด้ า นควัาม
ยั�งย่น, การจัดการขยะอย่างยั�งย่น, Storytelling for
Sustainability เร่�องเล่าควัามยั�งย่นของบริษัทและ
แบรนด์, รายงานด้านควัามยั�งย่นไม่ยากอย่างที�คิด,
โครงการสิ่งเสิริมคุณภาพื่การรายงานควัามยั�งย่น
สิำาหรับบริษทั จดทะเบียน 2563
6. นางสิาวัประภาพื่รรณ รักธุรรม ควัามร้้เกี�ยวักับ
พื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA),
Self Coaching for Success
7. นายณัฏิฐวััฒน์ ศรีลาโพื่ธุิ� ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA),
8. นางสิาวัวัิภาจรี ธุน้เศรษฐ์ ควัามร้้เกี�ยวักับพื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลสิ่วันบุคคล (PDPA)
การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงาน
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผู้ลการปฏิิบตั้ั ิ
งานของคณะกรรมการบริษัททั�งคณะ (Evaluation on
the Performance of the Board of Directors) และการ
ประเมินผู้ลการปฏิิบัตั้ิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล
(Director Self-Assessment) เป็นประจำาทุกป เพื่่�อเปิด
โอกาสิให้กรรมการแตั้่ละท่านแสิดงควัามคิดเห็นตั้่อผู้ล
การปฏิิบัตั้ิงานของคณะกรรมการทั�งคณะโดยรวัม ทั�งนี�
เพื่่อ� ช่วัยให้ได้มกี ารพื่ิจารณาทบทวันผู้ลงาน ปัญ่หา และ
อุปสิรรคตั้่างๆ ในการปฏิิบัตั้ิงานในระหวั่างปที�ผู้่านมา
ผู้ลการประเมินเป็นดังนี�
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การประเมินตั้นเองของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั�ง
คณะ) มีหัวัข้อหลักในการประเมิน ได้แก่ (1) โครงสิร้าง
และคุณสิมบัตั้กิ รรมการ (2) บทบาท หน้าทีแ� ละควัามรับ
ผู้ิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การทำาหน้าทีข� องกรรมการ (5) ควัามสิัมพื่ันธุ์กบั ฝ่่าย
จัดการ และ (6) การพื่ัฒนาตั้นเองของกรรมการและ
การพื่ัฒนาผู้้้บริหาร สิรุปผู้ลการประเมินคณะกรรมการ
บริษัท (แบบทั�งคณะ) มีค่าระดับคะแนนเฉลี�ย รอยละ
92.86
การประเมินผู้ลการปฏิิบัตั้ิงานของกรรมการรายบุคคล
(ตั้นเอง) มีหวัั ข้อหลักในการประเมิน ได้แก่ (1) โครงสิร้าง
และคุ ณ สิมบั ตั้ิ ก รรมการ (2) การประชุ ม ของคณะ
กรรมการ (3) บทบาทหน้าที� และควัามรับผู้ิดชอบของ
คณะกรรมการ สิรุปผู้ลการประเมินของกรรมการราย
บุคคล (ตั้นเอง) มีค่าระดับคะแนนเฉลี�ย รอยละ 95.74
ประเมินตั้นเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
มี หั วั ข้ อ หลั ก ในการประเมิ น ได้ แ ก่ (1) โครงสิร้ า ง
และคุ ณ สิมบั ตั้ิ ข องคณะกรรมการมี ค วัามเหมาะสิม
ทำา ให้ ก ารทำา งานของคณะกรรมการมี ป ระสิิ ท ธุิ ภ าพื่
(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำาเนินการ เพื่่อ� ให้
คณะกรรมการปฏิิบัตั้ิหน้ า ที�ในการประชุ ม ได้ อย่ า งมี
ประสิิทธุิภาพื่ (3) บทบาท หน้าที� และควัามรับผู้ิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ควัามสิำาคัญ่ ใช้เวัลา
ในการพื่ิจารณา ทบทวันอย่างเพื่ียงพื่อ สิรุปผู้ลการ
ประเมินตั้นเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
มีค่าระดับคะแนนเฉลี�ย รอยละ 87.67
คณะกรรมการบริ ษั ท กำา หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะ
กรรมการ โดยไม่มีกรรมการที�เป็นผู้้้บริหารและฝ่่าย
บริหารเข้าร่วัมประชุม อย่างน้อยปละ 1 ครั�ง เพื่่�อให้
กรรมการได้พื่ิจารณาและทบทวันการปฏิิ บัตั้ิงานของ
คณะกรรมการ ฝ่่ายบริหาร และบริษทั ฯ รวัมถืึงพื่ิจารณา
และอภิปรายประเด็นตั้่างๆ เกี�ยวักับการบริหารจัดการ
หร่ออย้่ในควัามสินใจของคณะกรรมการ โดยมีการ
แจ้งผู้ลการประชุมให้กรรมการผู้้้จัดการรับทราบ เพื่่�อ
พื่ิจารณาและปรับปรุงตั้่อไป ในป 2563 นี� กรรมการอิสิระ
ได้ประชุมร่วัมกันโดยไม่มีฝ่่ายบริหารในเร่�องเกี�ยวักับ
นโยบายสิินเช่�อ การวัิเคราะห์สิินเช่�อ การตั้ิดตั้ามและ
ประเมินผู้ลการดำาเนินงาน โครงสิร้างองค์กร การพื่ัฒนา
บุคลากร และการนำาระบบอิเล็กทรอนิกสิ์มาใช้ในการ
ปฎิบัตั้ิงาน

การประเมินผู้ลการปฏิิบตั้ั งิ านของกรรมการผู้้จ้ ดั การ (CEO) ประจำาป มีหวัั ข้อหลักในการประเมินได้แก่ (1) ควัามเป็น
ผู้้้นำา (2) การกำาหนดกลยุทธุ์ (3) การปฏิิบัตั้ิตั้ามกลยุทธุ์ (4) การวัางแผู้นและผู้ลปฏิิบัตั้ิทางการเงิน (5) ควัามสิัมพื่ันธุ์
กับคณะกรรมการ (6) ควัามสิัมพื่ันธุ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและควัามสิัมพื่ันธุ์กับบุคลากร (8) การสิ่บทอด
ตั้ำาแหน่ง (9) ควัามร้้ด้านผู้ลิตั้ภัณฑ์์และบริการ (10) คุณลักษณะสิ่วันตั้ัวั (11) ผู้ลการดำาเนินงานด้านควัามยั�งย่น สิรุป
ผู้ลการประเมินมีค่าระดับคะแนนเฉลี�ย รอยละ 81.16

รายละเอียดการเข้าร่วัมประชุมของกรรมการในป 2563 มีดงั นี�
จำานวนครั้งที่เขารวมประชุม
ชื่อ – นามสกุล

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6/6

3/3

16/16

4/4

1/1

3. นายประกอบ วัิศิษฐ์กิจการ (3)

9/9

5/5

1/1

4. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ (4)

1/1

-

5. นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข

15/16

7/7

1/1

1/1

6. รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์

16/16

7/7

1/1

1/1

7. นางวัสิรา โชตั้ิธุรรมรัตั้น์ (5)

7/7

3/3

1/1

1/1

1. นางดวังพื่ร สิุจริตั้านุวััตั้ (1)
2. พื่ลตั้ำารวัจเอก เจตั้น์ มงคลหัตั้ถืี

(2)

ประชุมสามัญ การประชุมโดยไมมี
ผูู้ถือหุนประจำาป
ฝ่่ายบริหาร

1/1

8. นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหล่าธุีระศิริวังศ์*

16/16

1/1

9. นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์*

16/16

1/1

16/16

1/1

10. นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ

*

หมายเหตุ :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1/1

เสิียชีวัิตั้เม่�อวัันที� 8 มิถืุนายน 2563
ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นประธุานกรรมการเม่�อวัันที� 22 มิถืุนายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ
เม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563
เสิียชีวัิตั้เม่�อวัันที� 14 ตัุ้ลาคม 2563
ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 2 ธุันวัาคม 2563
ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ ตั้้องประชุมอย่างน้อย 3 เด่อนตั้่อครั�ง และอาจมีการประชุมพื่ิเศษ
เพื่ิ�มเตั้ิมตั้ามควัามจำาเป็นและในทางปฏิิบัตั้ิในปที�ผู้่านมากรรมการมีการประชุมอย่างน้อยเด่อนละ 1 ครั�งโดยบริษทั
จะแจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้กรรมการทราบล่วังหน้าทุกป เพื่่อ� ให้กรรมการสิามารถืจัดเวัลาและ
เข้าร่วัมประชุมได้อย่างพื่ร้อมเพื่รียงกัน โดยการประชุมแตั้่ละครั�งได้มีการกำาหนดวัาระในการประชุมอย่างชัดเจน
และมีการสิ่งหนังสิ่อเชิญ่ประชุมและเอกสิารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วังหน้าไม่น้อยกวั่า 5 วัันทำาการ
เพื่่�อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวัลาศึกษาข้อม้ลอย่างเพื่ียงพื่อก่อนเข้าร่วัมประชุม โดยมีผู้้บริหารระดับสิ้งเข้าร่วัม
การประชุมเพื่่�อชี�แจงรายละเอียด และตั้อบข้อซักถืามของคณะกรรมการบริษทั ทั�งนี� ประธุานกรรมการเปิดโอกาสิ
ให้กรรมการทุกท่านได้แสิดงควัามคิดเห็นอย่างเปิดเผู้ยก่อนการลงมตั้ิ และสิรุปมตั้ิของที�ประชุมในแตั้่ละวัาระการ
ประชุม นอกจากนี� บริษัทฯ มีนโยบายในการลงมตั้ิในที�ประชุมคณะกรรมการ ให้ตั้้องมีจำานวันองค์ประชุมขั�นตั้ำ�า
ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมตั้ิ ตั้้องมีกรรมการอย้่ไม่น้อยกวั่า 2 ใน 3 ของจำานวันกรรมการทั�งหมด รวัมทั�ง
ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที�ผู้่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ พื่ร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้้้ที�เกี�ยวัข้องตั้รวัจสิอบได้
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

2. การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คาตอบแทนกรรมการและผูู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกำาหนดค่าตั้อบแทนกรรมการและผู้้้บริหารในระดับที�เหมาะสิมและเป็นอัตั้ราที�เพื่ียงพื่อสิำาหรับการ
รักษากรรมการและผู้้้บริหารที�มีคุณภาพื่ไวั้โดยไม่มีการจ่ายค่าตั้อบแทนที�มากเกินควัร และอย้่ในระดับที�สิามารถื
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตั้สิาหกรรมเดียวักัน โดยปัจจัยทีจ� ะนำามาพื่ิจารณาประกอบด้วัย ประสิบการณ์ ภาระ
หน้าที� ขอบเขตั้ บทบาทและควัามรับผู้ิดชอบ ทัง� นี� การจ่ายค่าตั้อบแทนของกรรมการจะตั้้องผู้่านการพื่ิจารณาอนุมตั้ั ิ
จากที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นของบริษัทฯ ในสิ่วันของค่าตั้อบแทนของผู้้้บริหาร และจะเป็นไปตั้ามหลักการและนโยบายที�
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดไวั้ ซึ�งจะพื่ิจารณาจากภาระหน้าทีแ� ละควัามรับผู้ิดชอบ ผู้ลการปฏิิบตั้ั งิ านของผู้้บ้ ริหาร
แตั้่ละท่าน ประกอบกับผู้ลการดำาเนินงานของบริษทั ฯ
ในการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุ้นประจำาป 2563 ที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นมีมตั้ิอนุมัตั้ิค่าตั้อบแทนกรรมการบริษัท และ
กรรมการตั้รวัจสิอบ ซึ�งประกอบด้วัยค่าตั้อบแทนรายเด่อน และค่าพื่าหนะมาประชุม มีรายละเอียดดังนี�
ตำาแหนง

ประธุานกรรมการ
กรรมการ
ตำาแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)

คาพาหนะกรรมการ* (บาท/เดือน)

140,000
40,000

5,000
5,000

คาตอบแทนกรรมการชุดยอย (บาท/เดือน) คาพาหนะกรรมการ* (บาท/เดือน)

ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ
35,000
5,000
กรรมการตั้รวัจสิอบ
10,000
5,000
กรรมการตั้รวัจสิอบ
40,000
5,000 จ่ายเฉพื่าะครั�ง
หมายเหตุ
: * ค่าพื่าหนะกรรมการ ค่อ ค่าพื่าหนะในการเดิ
นทางมาประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการตั้รวัจสิอบ

ทีม� าประชุม ในกรณีทคี� ณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตั้รวัจสิอบประชุมในวัันเดียวักันให้จา่ ยค่าพื่าหนะกรรมการ
เพื่ียงครั�งเดียวั

ในการพื่ิจารณาค่าตั้อบแทนของกรรมการผู้้จ้ ดั การ คณะกรรมการกำาหนดค่าตั้อบแทนจะพื่ิจารณาจากผู้ลการดำาเนิน
งานของกรรมการผู้้้จัดการในปที�ผู้่านมา โดยประเมินตั้ามดัชนีชี�วััด (Key Performance Indications) ที�กำาหนดไวั้
ซึง� ในแตั้่ละหมวัดจะมีการให้นำ�าหนักทีแ� ตั้กตั้่างกัน นอกจากนี� ในป 2558 บริษทั ฯ ได้จดั ทำาโครงการให้สิทิ ธุิแก่ผู้บ้ ริหาร
ในการซ่�อหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ซึ�งถื่อเป็นค่าตั้อบแทนที�จะจ้งใจในระยะยาวั (Long-term Incentive) ที�มีควัาม
สิอดคล้องกับผู้ลงานของบริษัทฯ และผู้ลประโยชน์ที�สิร้างให้กับผู้้้ถื่อหุ้น

3. การกำากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษทั ฯ ได้พื่จิ ารณาสิ่งกรรมการจำานวัน 1 คน และผู้้บ้ ริหารจำานวัน 3 คน เข้าเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย 2 แห่ง ได้แก่
บริษัท ลิท เซอร์วัิสิ แมเนจเม้นท์ จำากัด และ บริษัท ย้ไลท์ ดิจิตั้อล จำากัด โดยกรรมการและผู้้้บริหารดังกล่าวัได้ผู้่าน
การอนุมตั้ั จิ ากคณะกรรมการ ทัง� นี� หากกรรมการและผู้้บ้ ริหารรายดังกล่าวัพื่้นสิภาพื่การเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษัทจะพื่ิจารณาสิ่งคนเข้าไปด้แลผู้ลประโยชน์เป็นครั�งๆ ไป และบริษัทได้กำาหนดนโยบายการทำา
ธุุรกรรมที�สิำาคัญ่ เช่น การทำารายการที�เกี�ยวัโยงกัน
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4. การติดตามใหมีการปฏิิบัติตามนโยบายและแนวปฏิิบัติ
ในการกำากับดูแลกิจการ

ในรอบปที�ผู้่านมาบริษัทได้มีการตั้ิดตั้ามเพื่่�อให้เกิดการ
ปฏิิ บั ตั้ิ ตั้ ามการกำา กั บ ด้ แ ลกิ จ การที� ดี ค รอบคลุ ม เร่� อ ง
1) การด้แลพื่นักงานและการไม่เล่อกปฏิิบตั้ั ิ 2) การตั้่อตั้้าน
การแข่ ง ขั น ที� ไ ม่ เ ป็ น ธุรรม 3) การด้ แ ลสิิ� ง แวัดล้ อ ม
สิุขอนามัยและควัามปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษา
ควัามปลอดภัยของข้อม้ลสิารสินเทศ ซึ�งผู้ลการตั้ิดตั้าม
พื่บวั่าบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตั้ามแนวัทางของแตั้่ละ
ประเด็นได้อย่างครบถื้วันแล้วั

(1) การปองกันความขัดแยงทางผู้ลประโยชน
บริษทั ฯ ได้กาำ หนดนโยบายวั่าด้วัยคณะกรรมการ ผู้้บ้ ริหาร
และพื่นั ก งานจะตั้้ อ งปฏิิ บั ตั้ิ ห น้ า ที� เ พื่่� อ ผู้ลประโยชน์
สิ้งสิุดของบริษัท กรณีที�มีบุคคลใดมีสิ่วันได้เสิียหร่อ
มีสิ่วันเกี�ยวัข้องในรายการที�พื่ิจารณา บุคคลดังกล่าวัจะ
ตั้้องแจ้งให้หน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน ที�ด้แลในเร่�อง
ดังกล่าวัทราบและไม่ร่วัมพื่ิจารณาในการทำาธุุรกรรม
ดังกล่าวั
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผู้ลประโยชน
บริษทั ฯ มีการกำาหนดมาตั้รการป้องกันควัามขัดแย้งทาง
ผู้ลประโยชน์ทอี� าจเกิดขึน� จากการทำารายการระหวั่างกัน
ของบริ ษัท และบุ ค คลที� อ าจมี ค วัามขั ด แย้ ง วั่ า ผู้้้มี
สิ่ วั นได้ เ สิี ย ในเร่� อ งใดจะไม่ สิ ามารถืเข้ า มามี สิ่วั นใน
การอนุมัตั้ิรายการดั ง กล่ า วั โดยคณะกรรมการบริษัท
จะตั้้องด้แลให้บริษทั ปฏิิบตั้ั ใิ ห้เป็นไปตั้ามกฎหมายวั่าด้วัย
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คำาสิัง� หร่อข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตั้ลาดทุน
และตั้ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที� เ กี� ย วัข้ อ ง
รวัมถืึ ง การปฏิิบัตั้ิให้เป็นไปตั้ามข้อกำาหนดเกี�ยวักับการ
เปิดเผู้ยข้อม้ลการทำารายการทีเ� กีย� วัโยงกัน และการได้มา
หร่อจำาหน่ายไปซึง� ทรัพื่ย์สิินที�สิำาคัญ่ของบริษัท รวัมทั�ง
ปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามมาตั้รฐานบัญ่ชีทกี� ำาหนดโดยสิมาคมนักบัญ่ชี
โดยเคร่งครัด

นอกจากนี� บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ หร่อ
ผู้้สิ้ อบบัญ่ชี หร่อผู้้เ้ ชีย� วัชาญ่อิสิระ แล้วัแตั้่กรณี พื่ิจารณา
ตั้รวัจสิอบและให้ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามสิมเหตัุ้สิมผู้ล
ของการทำารายการระหวั่างกัน และจะทำาการเปิดเผู้ย
รายการระหวั่างกันดังกล่าวัไวั้ในหมายเหตัุ้ประกอบ
งบการเงิ น ที� ไ ด้ รับ การตั้รวัจสิอบหร่ อ สิอบทานโดย
ผู้้สิ้ อบบัญ่ชีของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฎอย้ใ่ น สิ่วัน
ที� 2 การกำากับด้แลกิจการ บทที� 9 การควับคุมภายใน
และรายการระหวั่างกัน

(2) การใชขอมูลภายใน
บริษทั ฯ มีการด้แลเร่อ� งการใช้ขอ้ ม้ลภายในให้เป็นไปตั้าม
กฎหมายและตั้ามหลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี โดยได้
กำาหนดไวั้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยสิรุปนโยบายสิำาคัญ่
ดังนี�
1. บริษทั ฯ ได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้้บ้ ริหาร และพื่นักงาน
ลงนามรับทราบถืึงประกาศทีเ� กีย� วัข้องของสิำานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ตั้. ที�กำาหนดให้กรรมการ และ
ผู้้้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที� ร ายงานการเปลี� ย นแปลงการ
ถื่อครองหลักทรัพื่ย์ ตั้่อสิำานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ตั้. ตั้ามมาตั้รา 59 แห่งพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้หิ ลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 ภายใน 3 วััน
ทำาการนับจากวัันที�มีการเปลี�ยนแปลงการถื่อครอง
หลักทรัพื่ย์ และให้แจ้งเลขานุการบริษัทรับทราบ
เพื่่�อจัดทำาบันทึกการเปลี�ยนแปลงและสิรุปจำานวัน
หลักทรัพื่ย์ของกรรมการและผู้้้บริหารเป็นรายบุคคล
เพื่่� อ นำา เสินอให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบใน
การประชุมครั�งถืัดไป นอกจากนั�น ยังได้แจ้งบท
ลงโทษหากมีการฝ่่าฝ่ืนหร่อไม่ปฏิิบัตั้ิตั้ามข้อกำาหนด
ดังกล่าวัด้วัย
2. บริษัทฯ มีข้อกำาหนดห้ามนำาข้อม้ลงบการเงิน หร่อ
ข้อม้ลอ่น� ทีม� ผู้ี ลกระทบตั้่อราคาหลักทรัพื่ย์ของบริษทั ฯ
ที�ทราบเปิดเผู้ยแก่บุคคลภายนอกหร่อผู้้้ที�มิได้มีสิ่วัน
เกี�ยวัข้อง และห้ามทำาการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ในช่วัง
1 เด่อนก่อนที�ข้อม้ลงบการเงินหร่อข้อม้ลอ่�นที�มี
ผู้ลกระทบตั้่อราคาหลักทรัพื่ย์ของบริษัท/กลุม่ บริษัท
จะเผู้ยแพื่ร่ ตั้่ อ สิาธุารณชน การไม่ ป ฏิิ บั ตั้ิ ตั้ ามข้ อ
กำาหนดดังกล่าวัถื่อเป็นการกระทำาผู้ิดวัินัยจะได้รับ
โทษตั้ั�งแตั้่การตั้ักเตั้่อน การตั้ัดค่าจ้าง การพื่ักงาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถืึงการเลิกจ้าง
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ในเร่�องการกำากับด้แลกิจการ
ทีด� ี โดยได้กาำ หนดนโยบายและแนวัปฏิิบตั้ั ทิ เี� กีย� วัข้องไวั้ใน
นโยบายการกำากับด้แลกิจการของบริษทั และจรรยาบรรณ
ธุุรกิจ พื่ร้อมทั�งสิ่งเสิริมให้เกิดการปฏิิบัตั้ิอย่างแท้จริง
เพื่่�อสิร้างควัามเช่�อมั�นตั้่อผู้้้มีสิ่วันได้เสิียทุกกลุ่ม

ทั� ง นี� แนวัทางดั ง กล่ า วัได้ ผู้่ า นการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท แล้ วั ในป ที� ผู้่ า นมาไม่ พื่ บวั่ า
กรรมการและผู้้้บริหารมีการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ในช่วังที�
บริษัทกำาหนดให้งดการซ่�อขาย
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ผู้้บ้ ริหาร พื่นักงาน และล้กจ้างของ
• ห้บริาษมมิทั ฯให้นำการรมการ
ควัามลับและ/หร่อข้อม้ลภายในของบริษทั ฯ

ไปเปิดเผู้ยหร่อแสิวังหาผู้ลประโยชน์แก่ตั้นเองหร่อ
เพื่่�อประโยชน์แก่บุคคลอ่�นใดไม่วั่าโดยทางตั้รงหร่อ
ทางอ้อม และไม่วั่าจะได้รับผู้ลประโยชน์ตั้อบแทน
หร่อไม่ก็ตั้าม
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน และล้กจ้าง
ของบริษัทฯ รวัมถืึงค้่สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุ
นิตั้ิภาวัะของบุคคลดังกล่าวั ใช้ข้อม้ลภายในของ
บริษทั ฯ ทีม� หี ร่ออาจมีผู้ลกระทบตั้่อการเปลีย� นแปลง
ราคาของหลักทรัพื่ย์ของบริษทั ฯ ซึง� ยังมิได้เปิดเผู้ยตั้่อ
สิาธุารณชน เพื่่อ� ทำาการซ่อ� ขาย เสินอซ่อ� เสินอขาย หร่อ
ชักชวันให้บุคคลอ่�นซ่�อ ขาย เสินอซ่�อหร่อเสินอขาย
หลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ไม่วั่าทางตั้รงหร่อทางอ้อม
ก่อนที�ข้อม้ลนั�นจะได้มีการเปิดเผู้ยตั้่อสิาธุารณชน
ไม่วั่าการกระทำาดังกล่าวัจะกระทำาเพื่่�อประโยชน์ตั้่อ
ตั้นเองหร่อผู้้อ้ น่� หร่อเพื่่อ� ให้ผู้อ้ น่� กระทำาดังกล่าวัโดย
ตั้นได้รับประโยชน์ตั้อบแทน ผู้้้ใดฝ่่าฝ่ืนจะถื้กลงโทษ
ตั้ามมาตั้รการทางวัินัยของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ ดำา เนิ น การแจ้ ง ให้ ผู้้ บ ริ ห ารเข้ า ใจและ
รั บ ทราบภาระหน้ า ที� ใ นการรายงานการถื่ อ ครอง
หลักทรัพื่ย์ในบริษัทของตั้นเอง ค้่สิมรสิ และบุตั้ร
ที� ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ตั้ิ ภ าวัะ ตั้ลอดจนการรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถื่อครองหลักทรัพื่ย์ตั้่อสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษตั้ามพื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้ิหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535
บริษัทฯ ได้กำาหนดมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน
และล้กจ้างของบริษัทฯ รวัมถืึงค้่สิมรสิและบุตั้รที�ยัง
ไม่ บ รรลุ นิ ตั้ิ ภ าวัะของบุ ค คลดั ง กล่ า วั ซ่� อ ขาย
หลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในช่วังระยะเวัลา 1 เด่อน
ก่อนการเปิดเผู้ยงบการเงินให้แก่สิาธุารณชนทราบ
ทั�งนี� บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน
และล้กจ้างของบริษทั ฯ ทราบเกีย� วักับข้อกำาหนดข้างตั้้น

•

•

•

(3) การตอตานทุจริตคอรรปั ชัน่ (Anticorruption)
บริษทั ฯ ได้กำาหนดนโยบายและกระบวันการเพื่่อ� ตั้่อตั้้าน
การทุจริตั้คอร์รปั ชัน� โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบกำากับด้แลระบบควับคุมภายใน
และผู้้้บริหารมีหน้าที�สิร้างควัามตั้ระหนักและสิ่�อสิาร
การปฏิิบัตั้ิหน้าที�โดยสิุจริตั้กับพื่นักงานทุกคน
ก) การตอตานทุจริตและการจายสินบน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วัามมุ่ ง มั� น ที� จ ะปฏิิ เ สิธุการ
ทุ จ ริ ตั้ คอร์ รั ป ชั� น และการตั้ิ ด สิิ น บนทุ ก ร้ ป แบบและ
ทุกระดับ ไม่วัา่ จะเป็นธุุรกรรมทีเ� กีย� วัข้องกับภาครัฐหร่อ
ภาคเอกชน โดยบริษทั ฯ ได้ออกนโยบายการตั้่อตั้้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นในป 2558 และจัดทำาเป็นเอกสิารแนวั
การปฏิิบัตั้ิเกี�ยวักับการกำากับด้แลและควับคุมด้แลเพื่่�อ
ป้องกันและตั้ิดตั้ามควัามเสิี�ยงจากการทุจริตั้คอร์รัปชั�น
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้้บ้ ริหาร พื่นักงาน และบุคคลอ่น� ใด
ที�กระทำาการในนามของบริษัทฯ กระทำาการซึ�งเป็นการ
ให้หร่อรับของกำานัลที�เป็นเงิน หร่อสิิ�งตั้อบแทนอ่�นใด
อันมิชอบด้วัยกฎหมายหร่อไม่เหมาะสิม เพื่่�อให้ได้มา
ซึ�งควัามได้เปรียบทางธุุรกิจ หร่อควัามสิัมพื่ันธุ์กับค้่ค้า
ในป 2558 บริษทั ฯ ได้สิมัครเข้าร่วัมเป็นสิมาชิกเคร่อข่าย
หุ้นสิ่วันตั้้านทุจริตั้เพื่่�อประเทศไทย (PACT Network)
เพื่่�อแสิดงควัามมุง่ มั�นที�จะตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น
ในป 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วัยงานซึ�งไม่มีสิ่วัน
ประสิานงานกับล้กค้าทำาการสิอบทานกลับไปยังล้กค้า
ทุกรายที�เปิดวังเงินใหม่ เพื่่อ� เก็บรวับรวัมข้อม้ลเกี�ยวักับ
การทุจริตั้และการจ่ายสิินบน สิรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรม
ดังกล่าวั ไม่พื่บการทุจริตั้การเรียกรับ หร่อจ่ายสิินบน
กับล้กค้า
ในป 2560 บริษัทฯ ได้ร่วัมประกาศเจตั้นารมณ์เป็น
แนวัร่วัมปฏิิบัตั้ิของภาคเอกชนไทยในการตั้่อตั้้านการ
ทุจริตั้ (Collective Action Coalition) ในวัันที� 9 มิถืุนายน
2560 โดยบริษัทจะจัดให้มี
น ควัามเสิี� ย งที� เ กี� ย วัข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ตั้
• การประเมิ
ภายในบริษัท รวัมถืึงการนำานโยบายการตั้่อตั้้าน

•
•
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การทุจริตั้และแผู้นการกำากับการปฏิิบตั้ั งิ านไปปฏิิบตั้ั ิ
และจั ด ให้ มี ค้่ ม่ อ /แนวัทางในการดำา เนิ น ธุุ ร กิ จ แก่
ผู้้้บริหารและพื่นักงาน
เปิดเผู้ยและแลกเปลีย� นนโยบายภายใน ประสิบการณ์
แนวัปฏิิ บั ตั้ิ ที� ดี แ ละแนวัทางควัามสิำา เร็ จ ในการ
สินั บ สินุ น ให้ เ กิ ด การทำา รายการทางธุุ ร กิ จ อย่ า งมี
คุณธุรรม ถื้กตั้้องและโปร่งใสิในประเทศไทย
ร่วัมม่อกับบริษัทในอุตั้สิาหกรรมเดียวักัน ค้่ค้า และ
ผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียกลุม่ อ่น� ๆ โดยการสิร้างแนวัร่วัมปฏิิบตั้ั ิ
และการเข้าร่วัมในกิจกรรมตั้่อตั้้านการทุจริตั้

แนวทางในการติดตามประเมินผู้ลการปฏิิบัติตาม
นโยบายการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น และ
กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต
คอรรัปชั่น

บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและแนวัปฏิิบัตั้ิเกี�ยวักับ
การไม่ ล่ วั งละเมิ ด ทรั พื่ ย์ สิิ น ทางปั ญ่ ญ่าหร่ อ ลิ ข สิิ ท ธุิ�
ดังตั้่อไปนี�
ษทั ฯ ทุกคนตั้้องให้ควัามเคารพื่ และ
• ไม่พื่นัลก่วังานของบริ
งละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น หากพื่บ

การกระทำาที�เป็นหร่ออาจเป็นการละเมิดทรัพื่ย์สิิน
ทางปัญ่ญ่าให้แจ้งข้อม้ลดังกล่าวัให้ผู้้บังคับบัญ่ชา
รับทราบ
ตั้รวัจสิอบข้อม้ลอันเป็นสิิทธุิของบุคคคลภายนอก
ทีไ� ด้รบั มาหร่อจะนำามาใช้ภายในบริษทั ฯ เพื่่อ� ลดโอกาสิ
ที�จะเกิดกรณีละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น
พื่นักงานมีหน้าที�รายงานตั้่อผู้้้บังคับบัญ่ชาเม่�อพื่บ
การกระทำาผู้ิดที�เห็นวั่าเป็นการละเมิดสิิทธุิ อาจนำา
ไปสิ้่การละเมิดสิิทธุิ หร่อการกระทำาที�อาจก่อให้เกิด
ข้อพื่ิพื่าทเกี�ยวักับทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า
ในการทำางาน พื่นักงานตั้้องด้แลรักษางาน ข้อม้ล สิ้ตั้ร
สิถืิตั้ิ โปรแกรม วัิธุีการ กระบวันการ และข้อเท็จจริง
ตั้่างๆ ที�เป็นทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของบริษัทไม่ให้ถื้ก
ล่วังละเมิด และไม่เปิดเผู้ยให้กับผู้้้ใด เวั้นแตั้่ได้รับ
อนุญ่าตั้จากทางบริษัท
ข้อพื่ึงระวััง

•

•

•

1) การทำาซำ�า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสิ์
ข้อม้ลอิเล็กทรอนิกสิ์ หร่อเทคโนโลยีสิารสินเทศ
ตั้่างๆ โดยไม่มีเหตัุ้อันควัร
2) การใช้ข้อม้ลที�เป็นควัามลับ หร่อเป็นสิิทธุิ�ของผู้้้อ่�น
โดยไม่ได้รับอนุญ่าตั้จากเจ้าของ
3) การตั้ัดสิินใจทีเ� กีย� วัข้องกับการได้มาซึง� ทรัพื่ย์สินิ ทาง
ปัญ่ญ่า ใช้ประโยชน์จากทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า รักษา
สิิทธุิ� และคุ้มครองสิิทธุิ�ในทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของ
บริษัท โดยไม่มีควัามเข้าใจที�ชัดเจนและถื้กตั้้อง

(4) การแจงเบาะแส การดำาเนินการในกรณีมีผู้้แจ้งเบาะแสิและการปกป้องผู้้้แจ้งเบาะแสิ
ในกรณีได้รับควัามไม่เป็นธุรรมหร่อควัามเด่อดร้อนจากการกระทำาของบริษัทฯ รวัมถืึงเร่�องที�อาจทำาให้เกิดควัาม
เสิียหายตั้่อบริษัทฯ และการร้องเรียนกรณีที�ถื้กละเมิดสิิทธุิ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสิ่อ� สิารผู้่านทางเวั็บไซตั้์
ของบริษทั ฯ ที� www.leaseit.co.th เพื่่อ� ให้ผู้ถื้ อ่ หุน้ และผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียมีโอกาสิแสิดงควัามคิดเห็นและร้องเรียนโดยตั้รง
ตั้่อคณะกรรมการบริษัทโดยตั้รงผู้่านทางช่องทาง ดังนี�
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกสิ์ ถืึงฝ่่ายนักลงทุนสิัมพื่ันธุ์ : IR@leaseit.co.th
2. จดหมายทางไปรษณีย์ : เรียน คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) 1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชั�น 29
ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

ผู้้้บริหารของบริษัทจัดให้มีระบบการควับคุมภายในที�
เหมาะสิมขึ�นเพื่่�อประสิิทธุิภาพื่ในการปฏิิบัตั้ิงานและ
ลดควัามเสิี�ยงจากลักษณะธุุรกิจ ซึ�งการควับคุมภายใน
ดั ง กล่ า วั จะทำา การควับคุ ม ทั� ง ในด้ า นการป้ อ งกั น
(Preventive Control) และการตั้รวัจสิอบ (Detective
Control) ซึ� ง เป็ น เคร่� อ งม่ อ ที� ช่ วั ยในการลดโอกาสิ
และแรงจ้ ง ใจในการกระทำา มิ ช อบและการทุ จ ริ ตั้ ให้
น้อยลง โดยใช้หลักเกณฑ์์การแบ่งแยกหน้าที� การแบ่ง
แยกหน้าที�การทำางานระหวั่างพื่นักงาน รวัมถืึงจัดทำา
กระบวันการตั้ิดตั้ามประเมินผู้ลการปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามนโยบาย
การตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น ให้ผู้้บริหารสิามารถื
ได้รับรายงานและรับทราบถืึงสิาเหตัุ้ของข้อบกพื่ร่อง
หร่อสิถืานการณ์ที�ไม่ชอบมาพื่ากลได้ทันท่วังที รวัมทั�ง
สิามารถืปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะ
สิมในการประเมินผู้ลระบบการควับคุมภายในดังกล่าวั
และให้ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในสิ่วันหนึ�งของกระบวันการ
ตั้ิ ด ตั้ามและประเมิ น ผู้ลการปฏิิ บั ตั้ิ ตั้ ามนโยบายการ
ตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รปั ชัน� โดยรวัมทุกสิิน� ป และกำาหนด
ให้มกี ารประเมินควัามเสิีย� งเกีย� วักับการทุจริตั้คอร์รปั ชัน�
เป็นประจำาทุกป และรายงานผู้ลการประเมินควัามเสิีย� ง
ตั้่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั�งนี� กรรมการ ผู้้้บริหาร
และพื่นักงานทุกคนมีหน้าที�รายงานการพื่บเห็นการ
ฝ่่าฝ่ืนนโยบายการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นดังกล่าวั
โดยบริษทั ฯ มีมาตั้รการให้ควัามคุม้ ครองแก่ผู้แ้ จ้งเบาะแสิ
อย่างเหมาะสิม ทัง� นี� บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝ่ึกอบรมเพื่่อ�
สิร้างควัามตั้ระหนักถืึงควัามสิำาคัญ่และเข้าใจนโยบาย
และมาตั้รการตั้่ อ ตั้้ า นการทุ จ ริ ตั้ คอร์ รั ป ชั� น รวัมทั� ง
วัิธุีการประเมินควัามเสิี�ยงจากการทุจริตั้คอร์รัปชั�นด้วัย

นโยบายและแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิด
ทรัพยสินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�

นอกจากนี� พื่นักงานทุกคนมีหน้าที�ตั้้องรายงานเหตัุ้การณ์ หร่อพื่ฤตั้ิกรรมในที�ทำางานที�ไม่ถื้กตั้้องหร่อสิงสิัยวั่าจะ
ไม่ถื้กตั้้อง หร่อละเมิดตั้่อธุรรมาภิบาลของบริษัทฯ กฎระเบียบหร่อกฎหมายใดๆ ตั้่อผู้้้บังคับบัญ่ชา และบริษัทฯ ได้
จัดช่องทางสิำาหรับพื่นักงานเพื่่�อปรึกษาหร่อแจ้งเหตัุ้โดยตั้รงตั้่อผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ หากพื่บเห็นหร่อสิงสิัยการ
กระทำาใดๆ ที�ไม่ชอบด้วัยกฎหมายหร่อฝ่่าฝ่ืนตั้่อหลักในการปฏิิบัตั้ิ ซึ�งมีหร่ออาจมีผู้ลกระทบตั้่อพื่นักงาน ผู้้้มีสิ่วัน
ได้เสิียอ่�นๆ และบริษัทฯ
ผู้ลการดำาเนินงานในป 2563 ไม่มกี ารแจ้งเบาะแสิหร่อข้อร้องเรียนทีเ� กีย� วัข้องกับการกระทำาผู้ิดกฎหมายหร่อจรรยา
บรรณ การถื้กละเมิดสิิทธุิ รายงานทางการเงินที�ไม่ถื้กตั้้อง การทุจริตั้และการคอร์รัปชั�น หร่อระบบควับคุมภายในที�
บกพื่ร่องมายังช่องทางดังกล่าวั

รายงานผู้ลการปฏิิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปที่ผู้า นมา
1. จำานวนครั้งการประชุมและการเขารวมประชุมรายบุคคล
ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้มีการประชุมเป็นจำานวัน 7 ครั�ง ดังนี�
ชื่อ – นามสกุล

จำานวนครั้งที่ประชุม/จำานวนครั้งที่ประชุมทั้งป

1. นายประกอบ วัิศิษฐ์กิจการ (1)

2. นางดวังพื่ร สิุจริตั้านุวัตั้ั (2)
3. พื่ลตั้ำารวัจเอก เจตั้น์ มงคลหัตั้ถืี (3)
4. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์ (4)

(ได้รบั การแตั้่งตั้ัง� เป็นประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบตั้ัง� แตั้่วันั ที� 2 ธุันวัาคม 2563)

5. นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข
6. รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์
7. นางวัสิรา โชตั้ิธุรรมรัตั้น์ (5)
หมายเหตุ :

5/5
3/3
4/4
0/0

7/7
7/7
3/3

เสิียชีวัิตั้เม่�อวัันที� 14 ตัุ้ลาคม 2563
เสิียชีวัิตั้เม่�อวัันที� 8 มิถืุนายน 2563
(3)
ได้รบั การแตั้่งตั้ัง� เป็นประธุานกรรมการบริษทั เม่อ� วัันที� 22 มิถืนุ ายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบ
เม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563
(4)
ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการอิสิระ และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 2 ธุันวัาคม 2563
(5)
ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบเม่�อวัันที� 1 กรกฎาคม 2563
(1)

(2)

2. ผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบประกอบด้วัยกรรมการอิสิระทัง� หมดจำานวัน 4 ท่าน ได้ทำาหน้าทีร� บั ผู้ิดชอบในการสิอบทาน
กระบวันการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควับคุมภายใน และระบบการตั้รวัจสิอบภายใน การปฏิิบตั้ั ิ
ตั้ามกฎหมายทีเ� กีย� วัข้องกับธุุรกิจของบริษทั ฯ พื่ิจารณาและคัดเล่อกผู้้สิ้ อบบัญ่ชีของบริษทั ฯ และสิอบทานรายการที�
เกี�ยวัโยงกัน ธุุรกรรมของผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย หร่อรายการทีอ� าจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ เป็นตั้้น ซึ�งได้กล่าวัถืึง
บทบาท หน้าที�และควัามรับผู้ิดชอบไวั้ในสิ่วันของโครงสิร้างการจัดการ
อนึ�ง ในการปฏิิบัตั้ิหน้าที�ของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเกี�ยวักับการพื่ิจารณาและคัดเล่อกผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ
นั�น คณะกรรมการตั้รวัจสิอบจะพื่ิจารณาคัดเล่อกผู้้้สิอบบัญ่ชีตั้ามเกณฑ์์การประเมินผู้ลของบริษัทซึ�งประกอบด้วัย
ประสิบการณ์ ผู้ลการดำาเนินงาน ควัามร้้ควัามเข้าใจในธุุรกิจการให้สิินเช่�อ ธุุรกิจการเงิน และควัามเชี�ยวัชาญ่ในการ
สิอบบัญ่ชี รวัมถืึงควัามเป็นอิสิระในการดำาเนินงานของผู้้สิ้ อบบัญ่ชีในปทผู้ี� า่ นมา เพื่่อ� นำาเสินอตั้่อคณะกรรมการบริษทั
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และทีป� ระชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ ในการพื่ิจารณาแตั้่งตั้ัง� ผู้้สิ้ อบบัญ่ชี โดยในการประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประจำาป 2563 ซึง� จัดขึน� เม่อ�
วัันที� 7 สิิงหาคม 2563 ได้แตั้่งตั้ั�งให้ นางสิาวัสิมใจ คุณปสิุตั้ ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้เลขทะเบียน 4499 หร่อนางสิาวั
รัชดา ยงสิวััสิดิวั� าณิชย์ ผู้้สิ้ อบบัญ่ชีรบั อนุญ่าตั้เลขที� 4951 หร่อ นางสิาวัศิรวัิ รรณ สิุรเทพื่ินทร์ ผู้้สิ้ อบบัญ่ชีรบั อนุญ่าตั้
เลขที� 4604 ซึ�งทุกคนเป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีจากบริษัท สิำานักงาน อีวัาย จำากัด เป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ นอกจากนี�
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบยังมีหน้าที�ในการพื่ิจารณาเสินอแตั้่งตั้ั�ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้้้ตั้รวัจสิอบภายในอีกด้วัย

สรุปผู้ลการปฏิิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
ผู้ลการปฏิิบัตั้ิงานของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบซึ�งทำาหน้าที�คณะกรรมการชุดย่อยอ่�น ดังนี�
คณะกรรมการกำาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าทีค� ณะกรรมการสิรรหา
และกำาหนดค่าตั้อบแทนโดยได้ทำาหน้าที�รับผู้ิดชอบใน
การพื่ิจารณาให้คำาแนะนำาเกี�ยวักับค่าตั้อบแทนสิำาหรับ
ประธุานกรรมการและกรรมการอ่�นๆ เพื่่�อพื่ิจารณา
อนุมัตั้ิค่าตั้อบแทนของกรรมการผู้้้จัดการและพื่ิจารณา
ควัามถื้กตั้้องและเหมาะสิมของนโยบายค่าตั้อบแทน
เป็นตั้้น

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะกรรมการกำากับ
ด้ แ ลกิ จ การโดยได้ ทำา หน้ า ที� พื่ั ฒ นาและสิ่ ง เสิริ ม การ
ปฏิิบัตั้ิตั้ามหลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี เพื่่�อให้เป็น
ไปตั้ามมาตั้รฐานสิากลและเป็นที�ยอมรับของผู้้้ถื่อหุ้น
นักลงทุน หน่วัยงานกำากับด้แล และผู้้้มสิี ่วันได้เสิียอ่�นๆ

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าทีค� ณะกรรมการสิรรหา
โดยได้ทำาหน้าทีร� บั ผู้ิดชอบในการพื่ิจารณาสิรรหาบุคคล
เพื่่อ� เสินอช่อ� ให้แตั้่งตั้ัง� เป็นกรรมการของบริษทั นอกจากนี�
คณะกรรมการสิรรหายังทำาหน้าทีพื่� จิ ารณาและเสินอช่อ�
บุคคลเพื่่อ� แตั้่งตั้ัง� เป็นกรรมการผู้้จ้ ดั การ ซึง� เป็นตั้ำาแหน่ง
บริหารที�สิำาคัญ่ของบริษัทในการประชุมสิามัญ่ผู้้้ถื่อหุ้น
ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะ
กรรมการสิรรหา และกำาหนดค่าตั้อบแทน มีการประชุม
จำานวัน 4 ครั�ง

ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะ
กรรมการกำากับด้แลกิจการ มีการประชุมจำานวัน 1 ครั�ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าทีค� ณะกรรมการบริหาร
ควัามเสิีย� งโดยได้ทำาหน้าทีบ� ริหารจัดการควัามเสิีย� งด้าน
สิินเช่อ� ด้านควัามผู้ันผู้วันของอัตั้ราดอกเบีย� ด้านสิภาพื่
คล่องทางการเงิน ด้านการตั้ลาดและการแข่งขัน ด้านการ
ปฏิิบัตั้ิการ ด้านอัตั้ราแลกเปลี�ยน และด้านอิทธุิพื่ลใน
การบริหารงานของผู้้ถื้ อ่ หุน้ รายใหญ่่ ทีม� ผู้ี ลตั้่อการบรรลุ
วััตั้ถืุประสิงค์ขององค์กร ซึ�งครอบคลุมถืึง การบริหาร
ควัามเสิี�ยงด้านควัามปลอดภัยและสิุขภาพื่อนามัยของ
พื่นักงาน สิังคม ชุมชน และสิิ�งแวัดล้อมให้เป็นไปตั้าม
มาตั้รฐานสิากล
ในป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบทำาหน้าที�คณะ
กรรมการบริหารควัามเสิี�ยง มีการประชุมจำานวัน 1 ครั�ง
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รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญดานการกำากับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการตั้รวัจสิอบจะจัดขึ�นในทุกไตั้รมาสิ หร่ออย่างน้อยปละ 4 ครั�ง โดยในป 2563 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมการตั้รวัจสิอบรวัม 7 ครัง� โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบจะทำาหน้าทีแ� ทนคณะกรรมการสิรรหาและ
กำาหนดค่าตั้อบแทน คณะกรรมการกำากับด้แลกิจการ และคณะกรรมการบริหารควัามเสิี�ยงด้วัย

09

การควบคุมภายใน
และรายการระหวางกัน

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั�งที� 2/2564 เม่�อวัันที� 24 กุมภาพื่ันธุ์ 2564 โดยมีกรรมการตั้รวัจสิอบ ซึ�ง
ปฏิิบัตั้ิหน้าที�คณะกรรมการบริหารควัามเสิี�ยงร่วัมด้วัยจำานวัน 4 ท่าน เข้าร่วัมประชุมด้วัย คณะกรรมการบริษัทได้
ประเมินควัามเพื่ียงพื่อของระบบควับคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำาการซักถืามข้อม้ลจากฝ่่ายบริหารแล้วัสิรุปได้วัา่
จากการประเมินระบบการควับคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านตั้่างๆ 5 สิ่วัน ประกอบด้วัย

1. องคกรและสภาพแวดลอม
(Organizational Control and
Environmental Measures)
บริษทั ฯ มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุุรกิจ และจัด
ทำางบประมาณเพื่่�อใช้ในการวััดผู้ลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ โดยงบประมาณดังกล่าวัจะผู้่านการพื่ิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี� ทางบริษัทฯ ได้ตั้ั�ง
เป้าหมายให้เหมาะสิมและเป็นไปอย่างมีเหตัุ้ผู้ลตั้าม
ภาวัะเศรษฐกิจ ผู้้บ้ ริหารทีร� บั ผู้ิดชอบแตั้่ละสิ่วันงานของ
บริษัทฯ ได้มีการทบทวันเป็นระยะๆ ในเร่�องโครงสิร้าง
บริษทั ฯ ให้เป็นไปตั้ามลักษณะงานและควัามรับผู้ิดชอบ
ซึง� มีการกำาหนดสิายการบังคับบัญ่ชาอย่างชัดเจน เพื่่อ� ให้
ทุกหน่วัยงานสิามารถืดำาเนินงานได้อย่างมีประสิิทธุิภาพื่
บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและอำานาจการอนุมัตั้ิ
หร่ อ การดำา เนิ น การในเร่� อ งตั้่ า งๆ ตั้ามลำา ดั บ ขั� น
เป็นลายลักษณ์อักษร (Level of Authorization) อีกทั�งมี
ค้่ม่อปฏิิบัตั้ิงาน (Work Flow) หร่อระเบียบปฏิิบัตั้ิงาน
ของแตั้่ละหน่วัยงาน โดยฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในจะเข้า
ตั้รวัจสิอบและให้ควัามเห็นเป็นระยะ นอกจากนี� บริษทั ฯ
ยังมีนโยบายและแผู้นการปฏิิบตั้ั งิ านด้วัยควัามเป็นธุรรม
ตั้่อล้กค้าทุกรายเพื่่�อประโยชน์สิ้งสิุดและเพื่่�อรักษาฐาน
ล้กค้าในระยะยาวั

2. การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Measures)
บริษทั ฯ มีการวัิเคราะห์ถืงึ เหตัุ้การณ์ทอี� าจจะทำาให้ปจั จัย
ควัามเสิี�ยงนั�นเกิดขึ�น พื่ร้อมทั�งตั้ิดตั้ามเหตัุ้การณ์ที�เป็น
สิาเหตัุ้ของปัจจัยควัามเสิีย� ง พื่ร้อมทัง� หาแนวัทางป้องกัน
ทั�งนี� เพื่่�อลดควัามเสิี�ยงที�อาจเกิดขึ�น โดยพื่นักงาน
ทุกคนทราบบทบาทหน้าที�และควัามรับผู้ิดชอบของตั้น
รวัมทั�งควัามเสิี�ยงและมาตั้รการควับคุมที�อย้่ในควัาม
รับผู้ิดชอบ ซึง� มาตั้รการถื้กถื่ายทอดผู้่านทางขัน� ตั้อนการ
ทำางาน ฝ่ึกอบรม และนโยบายบริษัทฯ
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3. การควบคุมการปฏิิบัติงานของฝ่่ายบริหาร
(Management Control Activities)
บริษทั ฯ กำาหนดขอบเขตั้อำานาจการอนุมตั้ั ไิ วั้อย่างชัดเจน
และมีคม้่ อ่ การปฏิิบตั้ั งิ าน (Work Flow) และรายละเอียด
งานของพื่นักงานในแตั้่ละสิ่วันงานและตั้ำาแหน่งงาน
(Job Description) อย่างชัดเจน สิำาหรับนโยบายรายการ
ระหวั่างกัน บริษทั ฯ ได้ปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามหลักการทีข� ออนุมตั้ั ไิ วั้
กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้่านการพื่ิจารณาควัาม
เหมาะสิมของรายการจากคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
โดยผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียจะไม่สิามารถืเข้าร่วัมออกเสิียงในเร่อ� ง
ดังกล่าวั โดยทางคณะกรรมการจะคำานึงถืึงประโยชน์
สิ้งสิุดของบริษทั ฯ เป็นสิำาคัญ่ และพื่ิจารณาเสิม่อนหนึง� วั่า
เป็นรายการที�กระทำากับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
(Information and Communication
Measures)
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ร ะบบสิารสินเทศที� มี คุ ณ ภาพื่และ
เพื่ียงพื่อตั้่อการตั้ัดสิินใจ ทัง� ข้อม้ลทางการเงินและข้อม้ล
อ่น� ๆ รวัมไปถืึงระบบการสิ่อ� สิารข้อม้ลไปยังผู้้ท้ เี� กีย� วัข้อง
อย่างเหมาะสิม ตั้ลอดจนมีการใช้นโยบายการบัญ่ชี
ที�รับรองทั�วัไปเหมาะสิมกับธุุรกิจ ซึ�งมีการรับรองไวั้ใน
รายงานผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีระบบการควับคุมการเข้าถืึงระบบสิารสินเทศ
และข้อม้ล การป้องกันการสิ้ญ่หาย การเรียกค่นข้อม้ล
มีการควับคุมการล่วังละเมิดลิขสิิทธุิ� การทำาซำ�า ดัดแปลง
แก้ไขข้อม้ลอิเล็กทรอนิกสิ์ หร่อเทคโนโลยีสิารสินเทศ
การรักษาข้อม้ลทีเ� ป็นควัามลับทัง� ของบริษทั ฯ และล้กค้า
เพื่่�อให้บริษัทฯ สิามารถืจัดการระบบสิารสินเทศและ
ข้อม้ลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิิทธุิภาพื่

บริษัทฯ มีการตั้ิดตั้ามผู้ลโดยมีการจัดการประชุมทุก
3 เด่อน เพื่่อ� รายงานผู้ลการดำาเนินงานตั้่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวัมทั�งเหตัุ้ผู้ล และแนวัทางปรับปรุงแก้ไข
คณะกรรมการมีควัามเห็นวั่า บริษทั ฯ มีระบบการควับคุม
ภายในเร่�องการทำาธุุรกรรมกับผู้้้ถื่อหุ้นใหญ่่ กรรมการ
ผู้้้บริหาร หร่อผู้้้ที�เกี�ยวัข้องของบุคคลดังกล่าวัอย่าง
เพื่ี ย งพื่อแล้ วั สิำา หรั บ การควับคุ ม ภายในห้ วั ข้ อ อ่� น
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวั่าบริษัทฯ มีการควับคุม
ภายในที�เพื่ียงพื่อและเหมาะสิมแล้วัเช่นกัน
ขอสังเกตของฝ่่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในได้เข้าตั้รวัจสิอบและตั้ิดตั้ามระบบ
การบริหารงานหลักด้านตั้่างๆ โดยได้ให้ข้อเสินอแนะ
เพื่่อ� ให้ฝ่า่ ยบริหาร แก้ไขปรับปรุงเพื่่อ� เพื่ิม� การตั้รวัจสิอบ
และถื่วังดุล (Check and Balance) ในการปฏิิบตั้ั งิ านทุกๆ
ระบบงาน ซึ�งจะเป็นการพื่ัฒนาคุณภาพื่ของระบบการ
ควับคุมภายในอย่างตั้่อเน่�องและจะสิ่งผู้ลทำาให้บริษัทฯ
มีระบบการกำากับด้แลกิจการที�ดี โดยแผู้นกตั้รวัจสิอบ
ภายในได้ เข้ า ตั้รวัจสิอบในป 2563 และได้ ร ายงาน
ผู้ลการตั้รวัจสิอบและผู้ลการตั้ิดตั้ามให้แก่คณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบเรียบร้อยแล้วั ซึ�งผู้ลจากการตั้รวัจสิอบระบบ
ควับคุมภายในของบริษัทฯ มีแนวัทางและการปฏิิบัตั้ิที�
เหมาะสิม

ขอสังเกตของผูู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท สิำานักงาน อี วัาย จำากัด ซึ�งเป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีของ
บริษัทฯ สิำาหรับปสิิ�นสิุดวัันที� 31 ธุันวัาคม 2563 ผู้้้สิอบ
บัญ่ชีได้สิอบทานประสิิทธุิภาพื่ระบบการควับคุมทาง
บัญ่ชีของบริษัทฯ เพื่่อ� ประโยชน์ในการกำาหนดขอบเขตั้
การปฏิิบัตั้ิงานตั้รวัจสิอบให้รัดกุมและเหมาะสิม ซึ�งผู้ล
การตั้รวัจสิอบพื่บวั่าไม่มีข้อบกพื่ร่อง ที�มีนัยสิำาคัญ่ใน
ระบบการควับคุมภายใน
ขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายใน
นางสิาวัวัิชดุ า แก้วัไทรเทียน ผู้้ช้ วั่ ยผู้้จ้ ดั การฝ่่ายตั้รวัจสิอบ
ภายใน ได้รับการแตั้่งตั้ั�งจากที�ประชุมคณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบครั�งที� 5/2562 เม่�อวัันที� 8 พื่ฤศจิกายน
2562 ให้ดำารงตั้ำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจ
สิอบ ตั้ั�งแตั้่วัันที� 8 พื่ฤศจิกายน 2563 เป็นตั้้นไป ได้รับ
การอบรมในหลักสิ้ตั้รที�เกี�ยวัข้องกับการปฏิิบัตั้ิงานด้าน
ตั้รวัจสิอบภายใน ได้แก่ หลักสิ้ตั้รวัุฒิบัตั้รผู้้้ตั้รวัจสิอบ
ภายในวัิชาชีพื่ (CPIAT) ของสิมาคมผู้้้ตั้รวัจสิอบภายใน
แห่ งประเทศไทย และมี ควัามเข้ า ใจในกิ จกรรมและ
การดำาเนินงานของบริษัท จึงเห็นวั่ามีควัามเหมาะสิมที�
จะปฏิิบัตั้ิหน้าที�ดังกล่าวัได้อย่างเหมาะสิมเพื่ียงพื่อ
ทัง� นี� การพื่ิจารณาและอนุมตั้ั ิ แตั้่งตั้ัง� ถือดถือน โยกย้าย
ผู้้้ ดำา รงตั้ำา แหน่ ง หั วั หน้ า หน่ วั ยงานตั้รวัจสิอบภายใน
ของบริษัทจะตั้้องผู้่านการอนุมัตั้ิจากคณะกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ โดยคุณสิมบัตั้ขิ องผู้้ด้ ำารงตั้ำาแหน่งหัวัหน้างาน
ตั้รวัจสิอบภายในปรากฏิในเอกสิารแนบ 3
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รายการระหวางกัน
1. รายละเอียดรายการระหวางกัน
ข้อม้ลการทำารายการระหวั่างกันกับบุคคลทีอ� าจมีควัามขัดแย้ง มีรายละเอียดสิรุปได้ ดังนี�
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (บาท)

วงเงินที่ขอ
อนุมตั ิป 2564

ป 2563

วงเงิน
บริษัท เอสิวัี
โอเอ จำากัด
(มหาชน)
(“SVOA”)

เป็นผู้้้ถื่อหุน้
คาใชจาย :
ใหญ่่ของบริษัทฯ 1. ซ่�อทรัพื่ย์สิิน
ถื่อหุ้นร้อยละ
35.80 ณ วัันที 9
กรกฎาคม 2563
2. ค่าบริการจ่าย
• ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมผู้้้บริหาร
• ค่าโทรศัพื่ท์
• ค่าบริการงานบริหาร
ด้านงานบุคคล/ไอที/
อาคาร
• ค่าใช้จ่ายอ่�นๆ
(งานเลี�ยงสิันทนาการ,
ค่ารับรอง,
ค่าสิวััสิดิการอ่�นๆ )
ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*
การคำ้าประกัน :
วังเงินคำ�าประกัน
ยอดใช้ไป

ป 2562

มูลคารายการ

2,000,000 2,000,000

วงเงิน

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผู้ลของรายการ

ป 2561

มูลคารายการ

20,000,000

วงเงิน

มูลคารายการ

20,000,000

-

74,264.02

- เป็ น การซ่� อ ทรั พื่ ย์ สิิ น เพื่่� อ ใช้ เ ป็ น สิิ น ทรั พื่ ย์ ข อง
บริ ษั ท ฯ ในด้ า นราคากำา หนดจากตั้้ น ทุ น สิ่ วั น
เพื่ิ�มประมาณร้อยละ 1-2 เพื่่�อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินงาน

21,102.42

6,018.43

444,696.00

93,193.85
339,040.00

66,677.35

6,243.65

74,900

122,931.47

8,644.45 ค่าบริการจ่ายเป็นค่าจ้างระบบทรัพื่ยากรบุคคล
งานบริหารอาคารสิถืานที� และงานบริการด้าน IT
106,800.31 รวัมถืึงค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุมของ SVOA
233,195.00 และค่าโทรศัพื่ท์ ซึง� เป็นรายการทีเ� ป็นประโยชน์กบั
บริษัทฯ ด้านราคาสิำาหรับค่าจ้างระบบทรัพื่ยากร
บุคคล งานบริหารอาคารสิถืานที�และงานบริการ
ด้าน IT มีควัามสิมเหตัุ้สิมผู้ล คุม้ ค่ากวั่าที�บริษัทฯ
139,084.80 จะลงทุนระบบ และจ้างพื่นักงานเพื่ิ�มเพื่่อ� ดำาเนิน
การดังกล่าวั ในขณะที�ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้อง
ประชุมเป็นอัตั้ราเดียวักับที� SVOA คิดค่าบริการ
ในการให้ บ ริ ษั ท ในกลุ่ ม ใช้ ห้ อ งประชุ ม และ
ค่าโทรศัพื่ท์เป็นราคาที�คิดตั้ามการใช้งานจริง
268,878.95

-

-

-

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (บาท)

วงเงินทีข่ อ
อนุมัติป 2564

ป 2563

วงเงิน
บริษัท ไอที ซิตั้�ี มีบริษทั เอสิวัีโอเอ คาใชจาย :
จำากัด (มหาชน) จำากัด (มหาชน) 1. ซ่�อทรัพื่ย์สิิน
(“IT City”)
เป็นผู้้้ถื่อหุ้น
คอมพื่ิวัเตั้อร์และ
รายใหญ่่
อุปกรณ์
โปรแกรม
คอมพื่ิวัเตั้อร์
2. ค่าเช่า
เคร่�องถื่ายเอกสิาร
3. ค่าใช้จ่ายอ่�น (ค่าใช้
จ่ายในงานตั้ลาด,
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตั้ล็ด)
ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

•
•

ป 2562

มูลคารายการ

2,000,000 2,000,000

วงเงิน

ป 2561

มูลคารายการ

2,000,000
118,108.45

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผู้ลของรายการ

วงเงิน

มูลคารายการ

2,000,000
358,376.37

เป็ น การซ่� อ ทรั พื่ ย์ สิิ น เพื่่� อ ใช้ เ ป็ น สิิ น ทรั พื่ ย์ ข อง
78,878.29 บริษทั ฯ ซึง� เป็นรายการตั้ามแนวัการค้าปกตั้ิทวัั� ไป
ในด้านราคาสิอดคล้องกับราคาตั้ลาด
1,333,781.78 เป็นค่าเช่าเคร่�องถื่ายเอกสิารเพื่่�อใช้ในงานของ
บริษัทฯ ในด้านราคาคำานวัณตั้ามการใช้งานจริง

29,703.64

45,325.91

2,516.38

-

-

-

-

3,900.17
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (บาท)

วงเงินทีข่ อ
อนุมัติป 2564

ป 2563

วงเงิน
บริษัท เออาร์
ไอพื่ี จำากัด
(มหาชน)
(“ARIP”)

มีผู้้ถื่อหุ้นใหญ่่
ร่วัมกัน ค่อ
นายมินทร์
อิงค์ธุเนศ

คาใชจาย :
1. ค่าสิ่งเสิริมการขาย
• ค่าโฆษณา
• ค่างานTop SME
Awards27/8 เออาร์
ไอพื่ี
• ค่างาน Top Award
2019/เออาร์ไอพื่ี
• ค่า Facebook
Management
• ค่า Giftset VIP
Y2020
• The business plus
Media22/12/20
เออาร์ไอพื่ี
• ค่า AR Group live
Boardcast BOD2020
เออาร์ไอพื่ี
• ค่าจัดทำาแผู้่นพื่ับ
Leaseit/เออาร์ไอพื่ี
2. ค่าบริการอ่�นๆ
• ค่าอบรม
• ค่าจ้างทำา VDO
แนะนำาที�ทำางานใหม่
ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

ป 2562

มูลคารายการ

วงเงิน

มูลคารายการ

วงเงิน

มูลคารายการ

2,000,000

2,000,000

2,000,000 2,000,000

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผู้ลของรายการ

ป 2561

1,244,033 เป็นค่าโฆษณาสิ่�อนิตั้ยสิารเพื่่�อให้บริษัทฯ เป็น
- ที�ร้จักมากยิ�งขึ�น ซึ�งเป็นไปตั้ามแนวัการค้าปกตั้ิ
ทั�วัไป ในด้านราคาสิอดคล้องกับตั้ลาด

612,328.00
-

434,395.00
238,387.50

-

238,387.50

-

618,339.20

127,140.06

-

44,406.07

54,670.20

-

84,704.00

-

-

31,764.00

-

- เป็นค่าบริการจัดการอบรมสิัมมนาเพื่่�อพื่ัฒนา
บุคลากร

95,292.00

-

-

63,653.18

90,093.00
26,487.50

97,526.25
-

409,223.53

672,212.00

228,980.00

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (บาท)

วงเงินทีข่ อ
อนุมัติป 2564

ป 2563

วงเงิน
บริษัท เอสิ พื่ี
วัี ไอ จำากัด
(มหาชน)
(“SPVI”)

มีบริษัท ไอที ซิตั้�ี คาใชจาย :
จำากัด (มหาชน) 1. ซ่�อทรัพื่ย์สิิน
เป็นผู้้้ถื่อหุ้น
รายใหญ่่

ป 2562

มูลคารายการ

วงเงิน

ป 2561

มูลคารายการ

10,000,000

1,000,000 1,000,000

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผู้ลของรายการ

วงเงิน

มูลคารายการ

10,000,000

-

-

-

-

76,955.22 เป็ น การซ่� อ ทรั พื่ ย์ สิิ น เพื่่� อ ใช้ เ ป็ น สิิ น ทรั พื่ ย์ ข อง
บริษทั ฯ ซึง� เป็นรายการตั้ามแนวัการค้าปกตั้ิทวั�ั ไป
ในด้านราคาสิอดคล้องกับราคาตั้ลาด

บริษัท ไอทีซิตั้ี�
จำากัด (มหาชน) มี
บริษัท เอสิวัีโอเอ
จำากัด (มหาชน)
เป็นผู้้้ถื่อหุ้น
รายใหญ่่
ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

-
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (บาท)

วงเงินทีข่ อ
อนุมัติป 2564

ป 2563

วงเงิน
บริษัท ดาตั้้าวััน
เอเชีย
(ประเทศไทย)
จำากัด
(“Data One”)

มีบริษัท เอสิวัีโอเอ คาใชจาย :
จำากัด (มหาชน) 1. ซ่�อสิินค้า
เป็นผู้้้ถื่อหุ้น
อุปกรณ์สิำานักงาน
รายใหญ่่
โปรแกรม
คอมพื่ิวัเตั้อร์
2. ค่าเช่าและค่าบริการ

•
•

ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*
มีผู้้ถื่อหุ้นใหญ่่
ร่วัมกัน ค่อ
นายมินทร์
อิงค์ธุเนศ

คาใชจาย :
1. ค่าบริการจดทะเบียน
เปลี�ยนแปลงกรรมการ
และอำานาจกรรมการ
2. ค่าพื่ัฒนาระบบ
ซอฟิท์แวัร์
3. ค่าตั้รวัจสิอบบัญ่ชีและ
ปรึกษากฎหมาย
รายได :
ขายสิินค้า
ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

•

มูลคารายการ

2,000,000 2,000,000

3. ค่าใช้จ่ายอ่�นๆ

บริษัท กลุม่
แอดวัานซ์
รีเสิิร์ช จำากัด
(ARG)

ป 2562

วงเงิน

มูลคารายการ

20,000,000

วงเงิน

-

381,950.36

329,407.64

807,458.68

248,416.04

-

-

-

20,000,000
-

-

-

105,880.00

-

1,532,124

774,100.80

107,000.00

-

20,000,000

มูลคารายการ

20,000,000

198,207.36
-

15,000,000 15,000,000

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผู้ลของรายการ

ป 2561

เป็ น การซ่� อ ทรั พื่ ย์ สิิ น เพื่่� อ ใช้ เ ป็ น สิิ น ทรั พื่ ย์ ข อง
909,580.75 บริษัทฯ เป็นรายการตั้ามแนวัการค้าปกตั้ิทั�วัไป
5,747,893.45 ในด้านราคาสิอดคล้องกับราคาตั้ลาด
875,497.81 เป็นค่าเช่าและค่าบริการที�บริษัทฯ เช่าเพื่่�อเป็น
สิำานักงาน ด้านราคาคำานวัณตั้ามพื่่�นที�ที�ใช้งาน
181,360.67 ค่าใช้จา่ ยอ่น� ๆ ประกอบด้วัยค่าแม่บา้ น ค่าไฟิฟิ้า
ค่าภาษีโรงเร่อน และค่าที�จอดรถื ซึ�งเป็นรายการ
ที�มีควัามจำาเป็นตั้่อบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาที�
595,074.44 คิดตั้ามการใช้งานจริง
- เป็ น รายการที� มี ค วัามจำา เป็ น ตั้่ อ บริ ษั ท ฯ ด้ า น
ราคาเป็ น ราคาที� สิ อดคล้ อ งกั บ ราคาตั้ลาด
3,310,937.50 รายการทีบ� ริษทั ฯ ได้พื่จิ ารณาข้อเสินอการบริการ
ดีแล้วั และพื่ิจารณาในด้านราคาสิอดคล้องกับ
ราคาตั้ลาด
-

- รายได้จากการบริการจัดหาสิินค้า คิดสิ่วันตั้่าง
จากราคาตั้้นทุนสิินค้า
-

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (บาท)

วงเงินที่ขอ
อนุมัติป 2564

ป 2563

วงเงิน
บริษัท ทัช
มีผู้้ถื่อหุ้นใหญ่่ คาใชจาย :
ปรินท์ตั้�งิ
ร่วัมกัน ค่อ SVOA • ค่าจ้างจัดทำาของขวััญ่
รีพื่ลับลิค จำากัด และมีกรรมการ
ของพื่รีเมี�ยม
ร่วัมกัน ค่อ
นายโสิภณ
อิงค์ธุเนศ
เป็นค้่สิมรสิของ ยอดคงคาง :
นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*
นิโรจน์ธุนรัฐ

1,000,000 1,000,000

บริษัท คอร์
แอนด์ พื่ีค
จำากัด

1,000,000 1,000,000

มีผู้้ถื่อหุ้นใหญ่่
ร่วัมกัน ค่อ
นายมินทร์
อิงค์ธุเนศ

คาใชจาย :
• ค่าจ้างจัดทำาของ
สิมนาคุณให้ล้กค้า
ยอดคงคาง :
ยอดเจ้าหนี�คงค้าง*

ป 2562

มูลคารายการ

วงเงิน

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผู้ลของรายการ

ป 2561

มูลคารายการ

1,000,000

วงเงิน

มูลคารายการ

1,000,000

-

-

- เป็นค่าของสิมนาคุณ สิำาหรับล้กค้าตั้ามเทศกาล
ตั้่างๆ ซึง� เป็นไปตั้ามแนวัการค้าปกตั้ิทวัั� ไป ในด้าน
ราคาสิอดคล้องกับราคาตั้ลาด

-

-

-

1,000,000

1,000,000

-

-

-

-

-

-

*แสิดงยอดเจ้าหนี�คงค้าง ณ วัันสิิ�นงวัด
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตั้รวัจสิอบของบริษัทฯ ได้พื่ิจารณาข้อม้ลที�เกี�ยวัข้องกันกับรายการระหวั่างกันและมีควัามเห็นวั่ารายการ
ระหวั่างกันมีควัามสิมเหตัุ้สิมผู้ล และเป็นรายการที�เกิดขึ�นตั้ามราคาตั้ลาดหร่อราคายุตั้ิธุรรมและไม่มีควัามแตั้กตั้่าง
จากการขายหร่อซ่�อกับบุคคลภายนอกอ่�น

•

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผู้ลของรายการ
ระหวางกัน
การทำารายการระหวั่างกันเป็นควัามจำาเป็นและมีควัาม
สิมเหตัุ้สิมผู้ลของการทำารายการเพื่่อ� ก่อให้เกิดประโยชน์
สิ้งสิุดของบริษัทฯ และถื่อวั่าเป็นไปตั้ามลักษณะการ
ประกอบธุุรกิจทั�วัไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตั้อบแทน
ในราคาตั้ลาดที�ยุตั้ิธุรรม

•

ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหวางกัน
สิำาหรับขั�นตั้อนการอนุมัตั้ิการทำารายการระหวั่างกัน
บริษัทฯ จะปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมายวั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสิั�ง หร่อ
ข้ อ กำา หนดของตั้ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์ โดยฝ่่ า ยบริ ห ารจะ
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ซึง� เป็นรายการระหวั่างกัน
ที�เกิดขึ�นเป็นธุุรกรรมปกตั้ิ และมีการจัดทำางบประมาณ
รายการระหวั่างกันแตั้่ละประเภทที�จัดทำาขึ�นในระยะ
เวัลา 1 ป เพื่่�อขออนุมัตั้ิตั้่อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
และคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำาเนินการเบิกจ่าย

•

แนวโนมการทำารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดวั่ารายการระหวั่างกันดังกล่าวัจะยังคง
เกิ ด ขึ� น อย่ า งตั้่ อ เน่� อ งในอนาคตั้ เน่� อ งจากรายการ
ระหวั่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง
ได้ เ ป็ น ไปตั้ามลั ก ษณะการประกอบธุุ ร กิ จ ปกตั้ิ ข อง
บริษทั ฯ ทัง� นี� บริษทั ฯ ได้แตั้่งตั้ัง� คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
ให้ เ ป็ น ผู้้้ ดำา เนิ น การตั้รวัจสิอบและพื่ิ จ ารณาเปิ ด เผู้ย
ข้อม้ลของรายการระหวั่างกันหร่อรายการทีอ� าจมีควัาม
ขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ให้มีควัามถื้กตั้้องและครบถื้วัน
ตั้ามกฎหมายวั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
และข้ อ บั ง คั บ ประกาศ คำา สิั� ง หร่ อ ข้ อ กำา หนดของ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ตั้ลอดจนการปฏิิบัตั้ิ
ตั้ามข้อกำาหนดเกีย� วักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลการทำารายการ
เกี�ยวัโยงและการได้มาหร่อจำาหน่ายทรัพื่ย์สิินและตั้าม
มาตั้รฐานการบัญ่ชีที�กำาหนดโดยสิมาคมนักบัญ่ชีและ
ผู้้้สิอบบัญ่ชีรับอนุญ่าตั้แห่งประเทศไทย
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•

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผู้ลประโยชน
บริษทั ฯ มีการกำาหนดมาตั้รการป้องกันควัามขัดแย้งทาง
ผู้ลประโยชน์ทอี� าจเกิดขึน� จากการทำารายการระหวั่างกัน
ของบริ ษั ท ฯ และบุ ค คลอ่� น ที� อ าจมี ค วัามขั ด แย้ ง วั่ า
ผู้้้บริหารและผู้้้มีสิ่วันได้เสิียจะไม่สิามารถืเข้ามามีสิ่วัน
ในการอนุมัตั้ริ ายการดังกล่าวั โดยคณะกรรมการบริษัท
จะตั้้องด้แลให้บริษัทปฏิิบัตั้ิให้เป็นไปตั้ามกฎหมายวั่า
ด้ วั ยหลั ก ทรั พื่ ย์ แ ละตั้ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์ และข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ คำาสิัง� หร่อข้อกำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย รวัมตั้ลอดถืึงการปฏิิบัตั้ิตั้ามข้อกำาหนด
เกี�ยวักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลการทำารายการที�เกี�ยวัโยงกัน
และการได้มาหร่อจำาหน่ายไปซึ�งทรัพื่ย์สิินที�สิำาคัญ่ของ
บริษัท รวัมทั�งปฏิิบัตั้ิตั้ามมาตั้รฐานบัญ่ชีที�กำาหนดโดย
สิภาวัิชาชีพื่โดยเคร่งครัด
นอกจากนี� บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
หร่อผู้้้สิอบบัญ่ชี หร่อผู้้้เชี�ยวัชาญ่อิสิระ แล้วัแตั้่กรณี
พื่ิ จ ารณาตั้รวัจสิอบและให้ ค วัามเห็ น เกี� ย วักั บ ควัาม
เหมาะสิมของราคา และควัามสิมเหตัุ้สิมผู้ลของการ
ทำารายการ และจะทำาการเปิดเผู้ยรายการระหวั่างกัน
ดังกล่าวัไวั้ในหมายเหตัุ้ประกอบงบการเงินที�ได้รับการ
ตั้รวัจสิอบหร่ อ สิอบทานโดยผู้้้ สิ อบบั ญ่ ชี ข องบริ ษั ท
รายละเอียดแสิดงอย้ใ่ นสิ่วันที� 2 การกำากับด้แลกิจการ
บทที� 9 การควับคุมภายในและรายการระหวั่างกัน

สวนที่ 3 งบการเงิน

งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั
ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั ลีซ อิท
จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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 าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิโดยเริ่ มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวประกอบด้วย มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน ซึ่งกำหนดหลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น หลักกำรดังกล่ำวต้องอำศัยกำรพัฒนำ
แบบจำลองสำหรับกำรคำนวณที่มีควำมซับซ้อน โดยต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรอย่ำงมำกจำกผูบ้ ริ หำร
ในกำรพัฒนำแบบจำลองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดุลยพินิจที่สำคัญของผูบ้ ริ หำรรวมถึงกำรระบุเงื่อนไขกำรประเมินกำรเพิ่มขึ้นในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของลูกหนี้
นับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก กำรพิจำรณำปรับข้อมูลที่คำดกำรณ์เหตุกำรณ์เศรษฐกิจในอนำคตถ่วง
น้ ำหนักในแต่ละสถำนกำรณ์ในแบบจำลอง และกำรปรับปรุ งส่ วนเพิ่มจำกกำรบริ หำรจัดกำรค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเนื่องจำกข้อจำกัดของแบบจำลอง
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีมูลค่ำสุ ทธิของ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อรวมจำนวน 2,395 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 91 ของยอดสิ นทรัพย์รวม (เฉพำะกิจกำร:
2,395 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 91 ของยอดสิ นทรัพย์รวม) โดยมีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้จำนวน 300 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 300 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็ นจำนวนที่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ด้วยควำมมีสำระสำคัญและกำรที่ตอ้ งอำศัยดุลพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำร
ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจ ประเมินและทดสอบควำมมีประสิ ทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวกับกำร
คำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ โดยคำนึงถึงยอดคงเหลือ ควำมซับซ้อน และ
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของกลุ่มลูกหนี้ ข้ำพเจ้ำเปรี ยบเทียบนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริ ษทั กับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน พิจำรณำและประเมินควำมสมเหตุสมผลของกำรพัฒนำแบบจำลอง รวมถึงสุ่ มทดสอบควำม
ถูกต้องของข้อมูลที่นำมำใช้พฒั นำแบบจำลอง ประเมินวิธีกำรคำนวณและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงวิธีกำรในกำรปรับปรุ งส่ วนเพิ่มจำกกำรบริ หำร
2
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จัดกำรค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเนื่องจำกข้อจำกัดของแบบจำลอง กำรบันทึกบัญชีค่ำเผือ่ ผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
การรับรู้รายได้ ดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.1 โดยในปี 2563
กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อรวมจำนวน 249 ล้ำนบำท (คิดเป็ นร้อยละ 63 ของรำยได้รวม)
(เฉพำะกิจกำร: 249 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 64 ของรำยได้รวม) ซึ่งถือเป็ นรำยได้หลักของกิจกำร โดยรำยได้
ดังกล่ำวเกิดจำกกำรให้สินเชื่อกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกรำย และมีกำรให้สินเชื่อหลำกหลำยประเภท ดังนั้น
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยว่ำได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่ควรจะเป็ น
และในระยะเวลำที่เหมำะสม
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำรปล่อยสิ นเชื่อ กำรรับชำระเงิน กำรคำนวณกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ย โดย
กำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุม ที่กลุ่มบริ ษทั
ออกแบบไว้ และข้ำพเจ้ำได้สุ่มตัวอย่ำงสัญญำเงินให้สินเชื่อแต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำรเงินให้
สิ นเชื่อ กำรรับชำระเงินและกำรรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ และสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้
ดอกเบี้ยที่รับรู ้ตลอดระยะเวลำบัญชี และสุ่ มตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรำยได้ดอกเบี้ยซึ่งถูก
บันทึกผ่ำนสมุดรำยวันทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
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งบการเงิน

นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยกำรทดสอบกำรจัดกลุ่มลูกหนี้
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตนับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก และทดสอบกำรคำนวณค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี รวมถึงกำรทดสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล
ที่ใช้ในกำรคำนวณค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

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
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ 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
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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

•

ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำก
เห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้

•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

งบการเงิน

•

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

ศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4604
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์ 2564
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บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

8
15
9

47,203,037
5,153,365

236,231,093
730,197,678
35,040,791

33,966,250
5,603,340

233,949,416
730,197,678
35,510,240

10

816,410,073

877,543,616

816,410,073

877,543,616

11

899,537,233

940,335,502

899,537,233

940,335,502

12

53,422,793

70,001,784

53,422,793

70,001,784

13

83,871,594
3,238,518
1,908,836,613

95,485,732
8,763,574
2,993,599,770

83,871,594
3,047,777
1,895,859,060

95,485,732
8,566,351
2,991,590,319

16

75,494,444

46,738,345

75,494,444

46,738,345

10

417,649,451

321,727,654

417,649,451

321,727,654

11

52,346,270

40,809,987

52,346,270

40,809,987

12

46,513,674

43,802,690

46,513,674

43,802,690

13
17

19,659,184
2,141,125
12,610,320
20,655,301
28,855,712
60,022,151
735,947,632
2,644,784,245

19,974,246
2,141,125
26,199,313
7,062,668
48,689,512
557,145,540
3,550,745,310

19,659,184
19,999,970
2,141,125
12,278,359
18,425,142
28,301,728
59,934,434
752,743,781
2,648,602,841

19,974,246
4,999,970
2,141,125
25,764,652
7,062,668
48,643,179
561,664,516
3,553,254,835

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กยู้ ืม - ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง - ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ - ส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กยู้ ืม - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทรัพย์สินรอการขาย
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

18
24
19
20.1
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งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
21
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
7
หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
22
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาลูกหนี้เช่าซื้ อที่
ภายในหนึ่ งปี
23
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
24
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
24
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับรอคืนให้ลูกหนี้
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
25
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หุ ้นกู้ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
22
หนี้ สินตามสัญญาลูกหนี้เช่าซื้ อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
23
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
24
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
24
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
26
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินค้าประกันซองประกวดราคารอคืนให้ลูกค้า
หนี้ สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
25
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2563

2562

2563

2562

157,915,380
2,902,323
865,585,585

249,763,180
795,143
847,966,955

157,915,380
2,748,323
54,000,000
865,585,585

249,763,180
901,643
66,000,000
847,966,955

5,306,114

72,591,933

5,306,114

72,591,933

-

2,191,170

-

2,191,170

5,254,558
17,599,461
64,766,620
32,527,150
1,151,857,191

15,032,650
29,387,341
70,077,836
1,287,806,208

4,768,541
13,566,815
64,450,184
31,193,010
1,199,533,952

10,091,732
29,118,320
68,291,825
1,346,916,758

389,738,459

1,100,908,547

389,738,459

1,100,908,547

-

5,306,114

-

5,306,114

-

2,898,179

-

2,898,179

11,084,015
4,655,293
384,784
12,113,053
417,975,604
1,569,832,795

9,646,452
11,620,410
1,130,379,702
2,418,185,910

9,292,562
4,250,389
319,516
12,113,053
415,713,979
1,615,247,931

9,335,893
11,620,410
1,130,069,143
2,476,985,901

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
27.2
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 221,449,456 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
27
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
27.2
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้น
28
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
29
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2563

2562

2563

2562

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

221,449,456
82,317,791
392,750,380

221,449,456
82,317,791
392,750,380

221,449,456
82,317,791
392,750,380

221,449,456
82,317,791
392,750,380

30,000,000
348,433,650
1,074,951,277
173
1,074,951,450
2,644,784,245
-

30,000,000
406,041,406
1,132,559,033
367
1,132,559,400
3,550,745,310
-

30,000,000
306,837,283
1,033,354,910
1,033,354,910
2,648,602,841
-

30,000,000
349,751,307
1,076,268,934
1,076,268,934
3,553,254,835
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรหรื อขำดทุน:
รำยได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

30
31
32

14
14

20.2

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไรสุ ทธิ
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุ ้นปรับลด
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563

2562

248,732,314
118,795,575
28,895,856
396,423,745

290,929,801
141,283,681
24,389,886
456,603,368

248,732,314
61,275,711
78,835,276
388,843,301

290,929,801
55,283,601
39,168,897
385,382,299

35,927,535
89,625,507
66,063,411
191,616,453
204,807,292
(86,658,442)
118,148,850
(46,907,637)
71,241,213

40,282,116
90,441,622
110,521,940
241,245,678
215,357,690
(83,977,953)
131,379,737
(28,282,137)
103,097,600

24,079,925
87,373,069
66,061,674
177,514,668
211,328,633
(87,297,397)
124,031,236
(38,096,397)
85,934,839

23,037,071
88,210,634
110,521,940
221,769,645
163,612,654
(84,397,130)
79,215,524
(14,621,550)
64,593,974

71,241,213

(464,664)
92,933
(371,731)
102,725,869

85,934,839

(385,769)
77,154
(308,615)
64,285,359

71,241,107
106
71,241,213

103,097,280
320
103,097,600

85,934,839
85,934,839

64,593,974
64,593,974

71,241,107
106
71,241,213

102,725,549
320
102,725,869

85,934,839

64,285,359

0.32

0.47

0.39

0.29

0.32

0.43

0.39

0.27

34

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

118,148,850

131,379,737

124,031,236

79,215,524

10,915,405
112,065,274
66,063,411
(112,065,274)
(1,232,377)
139,122
(18,934,914)
1,228,913
(393,878)
86,658,442

7,643,444
23,300,305
92,721,635
(5,500,000)
(197,678)
(124,122)
1,434,837
(30,320,647)
2,879,741
(1,540,201)
83,977,953

10,220,828
112,063,537
66,061,674
(112,063,537)
(1,232,377)
139,122
(18,934,914)
1,134,568
(383,706)
(49,999,700)
87,297,397

7,539,737
23,300,305
92,731,635
(5,500,000)
(197,678)
(124,122)
1,434,837
(30,320,647)
2,826,258
(1,454,721)
(14,999,910)
84,397,130

262,592,974

305,655,004

218,334,128

238,848,348

29,845,141
(184,061,394)
17,851,552
23,685,845
21,082,452
5,525,056

1,888,830
(196,488,342)
(87,173)
21,320,970
69,774,077
469,079

29,866,352
(184,061,394)
17,851,552
23,685,845
21,082,452
5,518,574

6,357,158
(196,488,342)
(87,173)
21,320,970
69,774,077
74,867

(204,020)
(84,401)
(2,289,819)
492,643
174,436,029
393,878
(83,826,939)
(36,748,211)
54,254,757

(301,691)
(3,212,730)
11,239,555
(53,147,400)
157,110,179
1,540,201
(87,787,103)
(53,556,425)
17,306,852

(250,520)
(131,816)
(1,837,948)
492,643
130,549,868
383,706
(84,598,432)
(26,987,315)
19,347,827

(1,107,962)
(3,399,172)
10,995,148
(53,147,400)
93,140,519
1,454,721
(87,787,103)
(41,310,609)
(34,502,472)
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายหนี้สูญ
14
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
14
หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ (โอนกลับ)
14
หนี้สูญได้รับคืน
14
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
15
กาไรจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
15
ขาดทุนจากการจาหน่าย/ ตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผลจากบริ ษทั ย่อย
17
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จากการรับซื้ อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับรอคืนให้ลูกค้า
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินค้าประกันซองประกวดราคารอคืนให้ลูกค้า
หนี้ สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

2563

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
15
เงินสดรับจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
15
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
17
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
17
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
7
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
7
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
22
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้
22
เงินสดจ่ายชาระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากสัญญาลูกหนี้ เช่าซื้อ
เงินสดจ่ายชาระคืนจากสัญญาลูกหนี้เช่าซื้อ
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 27.1
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ลูกหนี้จากการจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
ซื้อสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เจ้าหนี้จากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2563

2562

(1,340,000,000)
2,071,430,055
(28,756,099)
(877,201)
(20,290,724)
681,506,031

(1,500,000,000)
740,124,122
54,405,380
(14,325,051)
6,238,724
(3,713,192)
(717,270,017)

(1,340,000,000)
2,071,430,055
(28,756,099)
49,999,700
(847,780)
(19,945,824)
(15,000,000)
716,880,052

(1,500,000,000)
740,124,122
54,405,380
14,999,910
(13,909,932)
6,238,724
(3,713,192)
(701,854,988)

7,915,380
585,000,000
(684,763,180)
150,000,000
(850,000,000)
(5,924,663)
(73,872,659)
(53,143,722)
(924,788,844)
(189,028,056)
236,231,093
47,203,037
-

(647,006)
3,411,433,593
(3,581,870,277)
(12,665,000)
1,263,600,000
(150,000,000)
(4,662,578)
78,103,698
(103,350,795)
2,922,200
(72,837,329)
830,026,506
130,063,341
106,167,752
236,231,093
-

7,915,380
585,000,000
(684,763,180)
36,000,000
(48,000,000)
150,000,000
(850,000,000)
(5,347,164)
(73,872,659)
(53,143,422)
(936,211,045)
(199,983,166)
233,949,416
33,966,250
-

(567,756)
3,411,433,593
(3,581,870,277)
66,000,000
(12,665,000)
1,263,600,000
(150,000,000)
(4,662,578)
78,103,698
(103,350,795)
2,922,200
(72,837,239)
896,105,846
159,748,386
74,211,030
233,959,416
10,000

2,311,200

30,000,000
9,249,000
-

2,097,200

30,000,000
9,249,000
-

บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุ ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(หมายเหตุ 27.1)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ทุนที่ออก
จาหน่ายและ
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
220,718,906
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
76,473,391
-

730,550
221,449,456

5,844,400
82,317,791

(3,652,750)
392,750,380

30,000,000

(72,837,239)
406,041,406

2,922,200
(72,837,239)
1,132,559,033

(90)
367

2,922,200
(72,837,329)
1,132,559,400

221,449,456
221,449,456
221,449,456

82,317,791
82,317,791
82,317,791

392,750,380
392,750,380
392,750,380

30,000,000
30,000,000
30,000,000

406,041,406
(75,701,018)
330,340,388
71,241,107
71,241,107
(53,147,845)
348,433,650

1,132,559,033
(75,701,018)
1,056,858,015
71,241,107
71,241,107
(53,147,845)
1,074,951,277

367
367
106
106
(300)
173

1,132,559,400
(75,701,018)
1,056,858,382
71,241,213
71,241,213
(53,148,145)
1,074,951,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ี
กาไรสะสม
รวม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จัดสรรแล้ว ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
อานาจควบคุม
ที่จะซื้ อหุ้น
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
396,403,130
30,000,000
376,153,096
1,099,748,523
137
103,097,280
103,097,280
320
(371,731)
(371,731)
102,725,549
102,725,549
320

(หน่วย: บาท)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั
1,099,748,660
103,097,600
(371,731)
102,725,869
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บริษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุ ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 27.1)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุ ง
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 35)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกจาหน่าย
และชาระเต็มมูลค่าแล้ว
220,718,906
730,550
221,449,456
221,449,456
221,449,456
221,449,456

ส่ วนเกินมูลค่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หุ ้นสามัญ
ที่จะซื้ อหุ ้น
76,473,391
396,403,130
5,844,400
(3,652,750)
82,317,791
392,750,380
82,317,791
82,317,791
82,317,791

392,750,380
392,750,380
392,750,380

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
30,000,000
358,303,187
64,593,974
(308,615)
64,285,359
(72,837,239)
30,000,000
349,751,307
30,000,000
30,000,000
30,000,000

349,751,307
(75,701,018)
274,050,289
85,934,839
85,934,839
(53,147,845)
306,837,283

รวม
1,081,898,614
64,593,974
(308,615)
64,285,359
2,922,200
(72,837,239)
1,076,268,934
1,076,268,934
(75,701,018)
1,000,567,916
85,934,839
85,934,839
(53,147,845)
1,033,354,910

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่
บริ ษทั ฯดำเนินธุ รกิจหลักในกำรให้บริ กำรทำงกำรเงินในรู ปของกำรเช่ำซื้ อ กำรเช่ำกำรเงิน กำรให้สินเชื่อโดย
กำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้องที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยสิ นค้ำและบริ กำร และกำรให้กยู้ มื เงิน ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 1023 ชั้น 29 อำคำร เอ็มเอส สยำม ทำวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร

1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้กลับมำแพร่ ระบำดอีกระลอก
ยังมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่ งควำมไม่แน่ นอนและ
ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่ มบริ ษ ัทติ ดตำมควำมคื บหน้ำ ของ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สินและ
หนี้ สินที่อำจเกิ ดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุ ลยพินิจในประเด็ นต่ำง ๆ เมื่อ
สถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำ ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิน รวมนี้ จ ดั ทำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิน ของบริ ษ ทั ลีซ อิท จำกัด (มหำชน) (ซึ่ ง ต่อ ไปนี้
เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) (รวมเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”)
ดังต่อไปนี้
1
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งบการเงิน

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ

ชื่อบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ลิท เซอร์วสิ
แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ยูไลท์ ดิจิตอล
จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ กำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
สิ นเชื่อตลอดจนบริ หำรโครงกำรสิ นเชื่อ
ให้บริ กำรในกำรซื้อขำยแบบผ่อนชำระ
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จดทะเบียน
จัดตั้งวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563)

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ไทย

100

100

ไทย

100

-

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุ ม กิ จกำรที่เ ข้ำ ไปลงทุนหรื อบริ ษ ทั ย่อยได้ หำกบริ ษ ทั ฯมีสิ ท ธิ ไ ด้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจ
ในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึ งวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุ มบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลำบัญชี และใช้นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญ
เช่นเดี ยวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้ แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุ ม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ข อง
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง วันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตี ค วำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
งบการเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มู ล ค่ำ เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นด้วยมู ล ค่ำ ยุติธ รรมหรื อรำคำทุ น ตัดจำหน่ ำ ยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร หลักกำรเกี่ ยวกับ
วิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะ
เกิ ดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึ งกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรนำมำตรฐำนกลุ่มนี้มำถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั จำกรำยกำรกำรรับรู ้ผลขำดทุน
ด้ำนเครดิต กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินโดยไม่จำเป็ นต้อง
รอให้เหตุกำรณ์ ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ตเกิ ดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรทัว่ ไปในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ
เรี ยกร้อง และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซื้ อ และใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
กลุ่มบริ ษทั นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มนี้ มำถื อปฏิ บตั ิโดยรับรู ้ ผลกระทบสะสมของกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มำถือปฏิบตั ิครั้งแรกปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ทำให้กำรแสดงรำยกำรของปี 2562 ไม่สำมำรถ
เปรี ยบเทียบกับงบกำรเงินของปี 2563 ได้
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้ รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กลุ่มบริ ษทั นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับนี้ มำถื อปฏิ บตั ิโดยรับรู ้ ผลกระทบสะสมของกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ ม ำถื อปฏิ บ ัติค รั้ งแรกปรั บ ปรุ ง กับ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่วครำวสำหรับกิจกำรที่ให้ ควำมช่ วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทสี่ ่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย
สภำวิชำชี พบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับกิจกำรที่
ให้ค วำมช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เป็ นมำตรกำรผ่ อ นปรนชั่ว ครำวส ำหรั บ กิ จ กำรที่ ใ ห้ค วำมช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่ำนั้น ซึ่งรวมถึงสถำนกำรณ์ COVID-19 ภำวะ
เศรษฐกิ จ สงครำมกำรค้ำ และภัย แล้ง และให้เป็ นทำงเลื อกกับ ทุ ก กิ จกำรที่ ใ ห้ค วำมช่ วยเหลื อ ลู ก หนี้
ตำมมำตรกำรให้ค วำมช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ตำมแนวทำงในหนัง สื อ เวีย นของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย
ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่ อ ง แนวทำงในกำรให้ค วำมช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย และหนัง สื อ เวี ย นของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยที่
ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่ อ ง มำตรกำรกำรให้ค วำมช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ เพิ่ ม เติ ม ในช่ วงสถำนกำรณ์
กำรระบำดของ COVID-19 หรื อมำตรกำรอื่นใดตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม ซึ่ งรวมถึง
ธุ รกิจบัตรเครดิต ธุ รกิจสิ นเชื่ อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุ รกิจสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลภำยใต้กำรกำกับ และ
กิจกำรที่ไม่ได้อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุ รกิจเช่ำซื้อ ธุ รกิจเช่ำ
ซื้ อรถจักรยำนยนต์ และธุ รกิจแฟคเตอริ่ ง เป็ นต้น ทั้งนี้ กิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ตำมมำตรกำรของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ฉบับนี้ ตอ้ งถือปฏิบตั ิตำมมำตรกำร
ผ่อนปรนชัว่ ครำวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีฉบับนี้
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- ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภำพ (Stage 1 หรื อ Stage 2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
- ลูกหนี้ที่ดอ้ ยคุณภำพ (Stage 3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 เว้นแต่กิจกำรสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำลูกหนี้
ด้อ ยคุ ณ ภำพที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ น 1 มกรำคม 2562 เป็ นลู ก หนี้ ด้อ ยคุ ณ ภำพที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจำกภำวะ
เศรษฐกิจ
กลุ่ ม บริ ษ ัท เป็ นกิ จ กำรที่ ใ ห้ค วำมช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบตำมแนวทำงของธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย จึงถือปฏิบตั ิดงั นี้
- จัดชั้นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภำพ (Non-NPL) เป็ นชั้นที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ ยง
ด้ำนเครดิต (Performing หรื อ Stage 1) ได้ทนั ที หำกวิเครำะห์ฐำนะและกิจกำรของลูกหนี้ แล้วเห็ นว่ำ
ลู กหนี้ สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ได้ โดยไม่ตอ้ งรอติดตำมผลกำรปฏิ บตั ิตำม
เงื่อนไขกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ และให้ถือว่ำกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ดงั กล่ำวเป็ นกำรปรับปรุ ง
โครงสร้ำงหนี้ในลักษณะเชิงป้ องกันโดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ที่มีปัญหำ ทั้งนี้ หำก
เป็ นกำรให้ค วำมช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ตำมแนวทำงในหนัง สื อ เวีย นของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยที่
ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 ให้คงกำรจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตำมเดิมก่อนเข้ำมำตรกำร
- จัดชั้นลู กหนี้ ที่ด้อยคุ ณภำพ (NPL) เป็ นชั้น Performing ได้ หำกลู กหนี้ สำมำรถชำระเงิ นตำมสัญญำ
ปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็ นเวลำ 3 เดือนหรื อ 3 งวดกำรชำระเงินแล้วแต่ระยะเวลำใด
จะนำนกว่ำ
- นำแนวทำงกำรพิจำรณำกำรเพิ่ ม ขึ้ น อย่ำ งมี นัย ส ำคัญ ของควำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ต ของธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทยตำมเอกสำรแนบของหนัง สื อเวีย นฉบับ ดัง กล่ ำ ว มำใช้เป็ นแนวทำงเบื้ องต้นในกำร
พิจำรณำเปลี่ยนกำรจัดชั้นเป็ น Stage 2 ได้
- คำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกยอดสิ นเชื่ อคงค้ำงเฉพำะส่ วนของวงเงินที่เบิกใช้
แล้ว
- พิจำรณำน้ ำหนักของข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตที่เกิดจำกภำวะวิกฤตชัว่ ครำว เป็ นน้ ำหนักที่
น้อยกว่ำข้อมูลที่สะท้อนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ จำกประสบกำรณ์ในอดีต ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั
ใช้วธิ ีกำรทัว่ ไปในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
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งบการเงิน

แนวปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี ดงั กล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุ เบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 และมีผล
บังคับใช้สำหรับกิ จกำรที่ให้ควำมช่วยเหลื อลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ซึ่ งมีกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ ดงั กล่ำวระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หรื อจนกว่ำธนำคำรแห่ งประเทศไทยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบตั ิตำมกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั ลูกหนี้ธุรกิจขนำดใหญ่ ลูกหนี้ขนำดกลำงและขนำดย่อม และลูกหนี้รำยย่อย ซึ่ งยังคงมี
ศักยภำพในกำรดำเนิ นธุ รกิ จหรื อสำมำรถชำระหนี้ ไ ด้ใ นอนำคต และได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม โดยมีแนวทำงพิจำรณำ ดังนี้

บริ ษทั ฯมี มำตรกำรให้ควำมช่ วยเหลื อลู กหนี้ และบรรเทำควำมเดื อดร้ อนเป็ นกำรเร่ งด่วน ซึ่ งมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มำตรกำรดังกล่ำวมีรำยละเอียดและขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรบริ ษทั ฯซึ่งสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มำตรกำรสำหรับลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภำพ
สิ นเชื่ อระยะสั้น ได้แก่ สิ นเชื่ อตำมสัญญำเงิ นให้กู้ยืม (Loan) และสิ นเชื่ อจำกกำรรั บ ซื้ อสิ ท ธิ เรี ย กร้ อง
(Factoring) สำมำรถขอพักชำระเงิ นต้นให้คงจ่ำยเฉพำะดอกเบี้ย รวมถึ งพิจำรณำปรั บอัตรำดอกเบี้ ย ให้
ลูกหนี้แต่ละรำยตำมสถำนกำรณ์
ลูกหนี้ สินเชื่อระยะยำว ได้แก่ สิ นเชื่อตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (Financial lease) และสิ นเชื่อตำมสัญญำเช่ำซื้อ
(Hire-purchase) โดยสำมำรถขอพักชำระค่ำงวด ให้คงจ่ำยชำระดอกเบี้ยของค่ำงวดที่คำ้ งชำระในอัตรำ
ดอกเบี้ยที่บริ ษทั ฯ กำหนด
มำตรกำรสำหรับลูกค้ำที่ดอ้ ยคุณภำพ
ลูกหนี้สำมำรถขอพักชำระค่ำงวดหรื อปรับลดค่ำงวดที่ตอ้ งชำระตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้
มำตรกำรเหล่ำนี้บริ ษทั ฯเน้นให้ควำมช่วยเหลือในวงกว้ำงแก่ลูกหนี้เป็ นกำรทัว่ ไป ซึ่งเน้นให้ควำมช่วยเหลือ
ก่อนที่ลูกหนี้จะไม่มีควำมสำมำรถชำระหนี้ได้ในอนำคต อันจะเป็ นผลเสี ยต่อกำรขอให้บริ กำรสิ นเชื่ ออื่นๆ
ในอนำคต
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่ วครำวสำหรั บทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่อรองรั บ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือก
เพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นบำงฉบับ และเพื่อให้เกิ ดควำมชัดเจนในวิธีปฏิ บตั ิท ำงบัญชี ใ นช่ วงเวลำที่ย งั มี ค วำมไม่ แ น่ น อน
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ดงั กล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิ จจำนุ เบกษำเมื่ อวันที่ 22 เมษำยน 2563 และมีผล
บัง คับ ใช้ส ำหรั บ กำรจัดทำงบกำรเงิ นของกลุ่ มบริ ษทั ที่ มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่ วงเวลำ
ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับ
ทำงเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ทำงบัญ ชี ที่ จ ะไม่ ต้อ งน ำข้อ มู ล ที่ มี ก ำรคำดกำรณ์ ไ ปในอนำคต (Forward-looking
information) มำใช้วดั มูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีกำรอย่ำง
ง่ำยในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
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ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์จำก
ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 แล้ว ดังนั้น ในกำร
จัดทำงบกำรเงิ นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั จึงพิจำรณำยกเลิ กกำรถื อปฏิบ ตั ิ ตำม
มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีสำหรับทุกเรื่ องที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยถือปฏิบตั ิ
ในช่วงที่ผำ่ นมำ โดยไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินทีม่ ีรอบระยะเวลำบัญชี ทเ่ี ริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นฉบับ ปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง จะมี ผลบัง คับใช้สำหรั บงบกำรเงิ นที่มี รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิ นในปี ที่เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
4.

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือ
ปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิในระหว่ำงปี ปั จจุบนั
โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจำกกำรนำ
มำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
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ข)

(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวำคม 2562
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื – ส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง - ส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - ส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื – สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง - สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ – สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
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งบกำรเงินรวม
ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
มำตรฐำน
กำรเงิน กลุ่ม
กำรรำยงำน
เครื่ องมือทำง
ทำงกำรเงิน
กำรเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกรำคม 2563

730,198

(730,198)

-

-

877,543

(94,838)

-

782,705

940,335

(13,920)

-

926,415

70,002

(214)

-

69,788

95,486
-

630
730,198

-

96,116
730,198

321,728

(6,912)

-

314,816

40,810

15,805

-

56,615

43,803

1,064

-

44,867

19,974
26,199
48,689

3,759
18,925

(8,433)
24,868
-

23,733
17,766
24,868
67,614

(หน่วย: พันบำท)

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินรับรอคืนให้ลูกหนี้
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินค้ ำประกันซองประกวดรำคำรอคืนให้
ลูกค้ำ
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

1 มกรำคม 2563

2,191

-

(2,191)

-

29,387
70,078

(29,387)
64,851
(35,464)

4,814
-

4,814
64,851
34,614

2,898

-

(2,898)

-

11,620

(11,620)

16,325
385
-

16,325
385
-

-

11,620

-

11,620

406,042

(75,701)

-

330,341
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31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
มำตรฐำน
กำรเงิน กลุ่ม
กำรรำยงำน
เครื่ องมือทำง
ทำงกำรเงิน
กำรเงิน
ฉบับที่ 16

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบจำก
มำตรฐำน
กำรรำยงำน
มำตรฐำน
ทำงกำรเงิน
กำรรำยงำน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562 ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื – ส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง - ส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - ส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื – สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง - สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ – สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
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1 มกรำคม 2563

730,198

(730,198)

-

-

877,543

(94,838)

-

782,705

940,335

(13,920)

-

926,415

70,002

(214)

-

69,788

95,486
-

630
730,198

-

96,116
730,198

321,728

(6,912)

-

314,816

40,810

15,805

-

56,615

43,803

1,064

-

44,867

19,974
25,765
48,643

3,759
18,925

(8,433)
22,080
-

23,733
17,332
22,080
67,568

(หน่วย: พันบำท)

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินรับรอคืนให้ลูกหนี้
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินค้ ำประกันซองประกวดรำคำรอคืนให้
ลูกค้ำ
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

1 มกรำคม 2563

2,191

-

(2,191)

-

29,118
68,292

(29,118)
64,582
(35,464)

4,369
-

4,369
64,582
32,828

2,898

-

(2,898)

-

-

-

14,047
320

14,047
320

11,620
-

(11,620)
11,620

-

11,620

349,752

(75,701)

-

274,051

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 165

งบการเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบจำก
มำตรฐำน
กำรรำยงำน
มำตรฐำน
ทำงกำรเงิน
กำรรำยงำน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562 ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16

4.1 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
รำยละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
กำรรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อลูกหนี้ตำม
สัญญำเงินให้กยู้ มื
กำรโอนกลับค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
กำรโอนกลับค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
กำรโอนกลับค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
กำรรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (หมำยเหตุ 14)
หัก: ผลกระทบภำษีเงินได้
ผลกระทบต่อกำไรสะสมจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก

101,750
(1,885)
(850)
(4,389)
94,626
(18,925)
75,701

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ และมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมที่
กำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน และมูลค่ำตำมหลักกำรบัญชี เดิ ม
แสดงได้ดงั นี้
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มูลค่ำตำม
หลักกำร
บัญชีเดิม

236,231
35,041
1,097,521
983,030
114,655
119,849
730,198
46,738
3,363,263

มูลค่ำตำม
หลักกำร
บัญชีเดิม

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน

233,949
35,510
1,097,521
983,030
114,655
119,849
730,198
46,738
3,361,450

งบกำรเงินรวม

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรื อ
รำคำทุน
ขำดทุน
ตัดจำหน่ำย
รวม
730,198
730,198

236,231
35,041
1,097,521
983,030
114,655
119,849
46,738
2,633,065

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

236,231
35,041
1,097,521
983,030
114,655
119,849
730,198
46,738
3,363,263

(หน่วย: พันบำท)

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
ตัดจำหน่ำย
รวม
730,198
730,198

233,949
35,510
1,097,521
983,030
114,655
119,849
46,738
2,631,252

233,949
35,510
1,097,521
983,030
114,655
119,849
730,198
46,738
3,361,450

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทำงกำรเงินใดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อขำดทุนในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
13
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สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน

(หน่วย: พันบำท)

4.2 สั ญญำเช่ ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตำมสัญญำ
เช่ ำสำหรับสัญญำเช่ ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนด้วยมู ลค่ำปั จจุบนั ของเงิ นจ่ำยชำระตำม
สัญญำเช่ ำที่ เหลื ออยู่คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่มของกลุ่ มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
สำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือ
ปฏิบตั ิครั้งแรก

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บวก: สิ ทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ
หัก: สัญญำที่พิจำรณำเป็ นสัญญำบริ กำร
หัก: อื่น ๆ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ร้อยละต่อปี )
ประกอบด้วย
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

งบกำรเงินรวม
15,186
11,451
(8,141)
(139)
(2,307)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
12,800
9,509
(6,951)
(115)
(1,916)

16,050
5,089
21,139

13,327
5,089
18,416

5.25

5.25

4,814
16,325
21,139

4,369
14,047
18,416
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5.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

5.1 กำรรับรู้ รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
รำยได้ ดอกเบีย้
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเงินให้กูย้ ืม กำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้ อรับรู ้ตำม
เกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเว้นในกรณี ที่ลูกหนี้คำ้ งชำระเกิน
กว่ำ 90 วันจะรับรู ้เมื่อได้รับชำระ
รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมและบริ กำรรับ รู ้ เมื่ อกิ จกำรให้บ ริ กำรเสร็ จสิ้ นหรื อรับ รู ้ ตลอดระยะเวลำตำมสัญ ญำ
ยกเว้นค่ำธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องกับกำรให้สินเชื่ อโดยตรงรับรู ้ ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง
ตลอดระยะเวลำของสัญญำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ ยจำกหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงตรงจำกกำรให้ สินเชื่ อ
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรให้สินเชื่อ เช่น ค่ำนำยหน้ำ จะปันส่ วนทยอยรับรู ้ตำมวิธีอตั รำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
15
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งบการเงิน

รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเงิ นให้กูย้ ืม สัญญำกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง สัญญำเช่ำกำรเงิ นและสัญญำเช่ำซื้ อ
รับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลำของสัญญำ โดยจะนำมูลค่ำตำมบัญชี ข้ นั ต้น
ของลูกหนี้ ดงั กล่ำวมำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ยกเว้นในกรณี ลูกหนี้ ที่เกิ ดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ตใน
ภำยหลัง ที่จะนำมูลค่ำตำมบัญชี สุทธิ ของลูกหนี้ น้ นั (มูลค่ำตำมบัญชีข้ นั ต้นสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
5.3 เงินให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ประกอบด้วย ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ซึ่ งแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับ
รำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซื้ อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ (รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้) แสดงเป็ นรำยกำร
หักจำกลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงรอตัดบัญชีจะแสดง
เป็ นรำยกำรหักจำกรำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้
5.4 ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้ตำมสั ญญำเงินให้ กู้ยืม ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิ
เรียกร้ อง และลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำกำรเงินและเช่ ำซื้อ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี้ อนั ได้แก่
ลู กหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้กู้ยืม ลู กหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง และลู กหนี้ ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นและ
เช่ำซื้ อ รวมถึงภำระผูกพันสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน ซึ่ งวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย ตำมวิธีกำร
ทัว่ ไป (General Approach) โดยกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำจัดสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเป็ น 3 ชั้นตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของลูกหนี้ดงั กล่ำว ดังนี้
ชั้นที่ 1 : สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Performing)
สำหรับฐำนะควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตซึ่ งไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ ยงนับตั้งแต่รับรู ้รำยกำร
เมื่อเริ่ มแรกและเป็ นฐำนะควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่ไม่ดอ้ ยค่ำด้ำนเครดิตตั้งแต่เริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผือ่
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
12 เดือนข้ำงหน้ำ สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีระยะเวลำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือน กลุ่มบริ ษทั จะใช้
ควำมน่ำจะเป็ นของกำรปฏิบตั ิผดิ สัญญำที่สอดคล้องกับระยะเวลำคงเหลือ
ชั้นที่ 2 : สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Under-Performing)
สำหรับฐำนะควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตซึ่ งมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตนับตั้งแต่รับรู ้
รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกแต่ไม่ดอ้ ยค่ำด้ำนเครดิต กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ด้วยจำนวนเงินเท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุที่คำดไว้ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
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ชั้นที่ 3 : สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Non-Performing)

ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินว่ำควำมเสี่ ยงด้ำ นเครดิ ตของลู กหนี้ ตำม
สัญญำเงินให้กูย้ ืม ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซื้ อเพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนยั สำคัญนับแต่กำรรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบควำมเสี่ ยงของกำรผิดสัญญำที่
จะเกิ ดขึ้ น ณ วันที่รำยงำน กับควำมเสี่ ยงของกำรผิดสัญญำที่ จะเกิ ดขึ้น ณ วันที่รับรู ้ รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก
ในกำรประเมินดังกล่ ำว กลุ่มบริ ษทั ใช้เกณฑ์เชิ งปริ มำณและคุ ณภำพภำยในของกลุ่มบริ ษทั และข้อมูล
คำดกำรณ์เป็ นเกณฑ์ในกำรประเมินกำรลดลงของคุณภำพด้ำนเครดิตของลูกหนี้ดงั กล่ำว เช่น
-

กำรค้ำงชำระเกินกำหนด

-

กำรปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้หรื อตำมกำรพิจำรณำในชั้นศำล

-

ลูกหนี้ที่อยูใ่ นกลุ่มที่มีควำมเสี่ ยงสู งและผูบ้ ริ หำรให้ควำมระมัดระวังเป็ นพิเศษ

กลุ่มบริ ษทั ประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับจำกวันที่รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกเป็ น
รำยสัญญำ หรื อเป็ นแบบกลุ่มสิ นทรัพย์ สำหรับกำรประเมินกำรด้อยค่ำแบบกลุ่มสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ใช้
เกณฑ์ของผลิ ตภัณฑ์ทำงกำรเงิ น และควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่มีร่วมกัน เช่ น ลักษณะกำรผ่อนชำระและ
ระยะเวลำในกำรชำระหนี้ ตำมสัญญำสำหรับลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ประเภทของกิจกำรคู่คำ้ อันเป็ น
แหล่งเงินได้สำหรับลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ควำมเสี่ ยงของสัญญำสำหรับลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและเช่ำซื้อ
สิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น จะถื อ ว่ำ มี ก ำรด้อ ยค่ ำ ด้ำ นเครดิ ต เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ำรณ์ ใ ดเหตุ ก ำรณ์ ห นึ่ ง หรื อ หลำย
เหตุกำรณ์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของคู่สัญญำ โดยหลักฐำนที่แสดง
ว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตรวมถึงกำรค้ำงชำระเกินกว่ำกำหนด หรื อมีขอ้ บ่งชี้วำ่ ลูกหนี้
กำลังประสบปั ญหำทำงกำรเงิ นอย่ำงมีนัยสำคัญ กำรฝ่ ำฝื นสัญญำ อีกทั้งสถำนะทำงกฎหมำย โดยกลุ่ม
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยระยะเวลำค้ำงชำระที่เกินกำหนดไว้ดงั นี้
-

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ ืมค้ำงชำระเกินกว่ำ 90 วัน หรื อเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำเลยกำหนดเกินกว่ำ 60
วัน
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องค้ำงชำระเกินกว่ำ 90 วันสำหรับคู่คำ้ ภำคเอกชน หรื อกำรค้ำงชำระ
เกินกว่ำ 120 วันสำหรับคู่คำ้ ภำครัฐ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซื้อค้ำงชำระเกินกว่ำ 90 วัน
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สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินถูกประเมินว่ำด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเหตุกำรณ์หนึ่งหรื อหลำยเหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิด
ผลเสี ยหำยต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นเกิดขึ้น สำหรับสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นด้วย
จำนวนเงินเท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุที่คำดไว้ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น

กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำผลขำดทุนจำกประสบกำรณ์ ในอดี ตและปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่ สังเกตได้ในปั จจุ บ นั
และพิ จ ำรณำปรั บ ข้อ มู ล ที่ ค ำดกำรณ์ เ หตุ ก ำรณ์ เ ศรษฐกิ จ ในอนำคตและควำมน่ ำ จะเป็ นถ่ ว งน้ ำ หนัก
ในแต่ละสถำนกำรณ์มำใช้ในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดย
กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ที่ประกำศโดยธนำคำรแห่ งประเทศไทยหรื อหน่ วยงำนภำครั ฐ ปรับด้วย
มุมมองภำยในของกลุ่มบริ ษทั และกำรให้น้ ำหนักสถำนกำรณ์พ้ืนฐำน (Base scenario) สถำนกำรณ์ขำขึ้น
(Best scenario) และสถำนกำรณ์ขำลง (Worst scenario) ที่แตกต่ำงกันเพื่อสะท้อนค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่เป็ นกลำง
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นสำหรับภำระผูกพันของสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงินจะพิจำรณำ
จำกจำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระให้กบั ผูท้ ี่ได้รับกำรค้ ำประกันสุ ทธิดว้ ยจำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำก
ลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลูกหนี้จำกกำร
รับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องในอัตรำร้อยละของยอดลูกหนี้ที่คำ้ งชำระ โดยคำนึงถึงจำนวนเดือนคงค้ำงของลูกหนี้
เป็ นเกณฑ์ ประกอบกับประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้ำง ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อและเช่ำกำรเงินในอัตรำร้อยละของ
ยอดลูกหนี้ที่คำ้ งชำระสุ ทธิ จำกรำยได้ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ โดยคำนึ งถึงจำนวนเดือนคงค้ำงของลูกหนี้ เป็ น
เกณฑ์ ประกอบกับประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน
นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้พิจำรณำกันสำรองเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงผลสู ญเสี ยที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.5 ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพย์สินรอกำรขำยเป็ นสิ นทรัพย์ที่ยดึ มำจำกลูกหนี้ ซึ่งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรื อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
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5.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
5.7 อุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)

ส่ วนปรับปรุ งสำนักงำนเช่ำ
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน

5 ปี
5 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

ไม่มีกำรตัดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
5.8 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำ
สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

10 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
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ค่ำ เสื่ อมรำคำของอุ ป กรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรั พ ย์โดยวิธี เส้ นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้

5.9 สั ญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรบัญชีเดียวสำหรับกำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำม
สัญญำเช่ำที่ได้รับ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรื ออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้
อำคำรสำนักงำน
ยำนพำหนะ

6 ปี
10 ปี

หำกควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อำ้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำหรื อรำคำทุนของ
สิ นทรั พ ย์ดัง กล่ ำ วได้ ร วมถึ ง กำรใช้สิ ท ธิ เลื อ กซื้ อ ค่ ำ เสื่ อมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณของสิ นทรัพย์
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หนี้สินตามสัญญาเช่ า

กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำ
เช่ำหรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชี ของ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ยของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้ สิน
ตำมสั ญ ญำเช่ ำ นอกจำกนี้ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ จะถู ก วัด มู ล ค่ ำ ใหม่ เ มื่ อ มี ก ำร
เปลี่ ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ ำ กำรเปลี่ ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ ำ หรื อกำรเปลี่ ยนแปลงในกำร
ประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
สัญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
สั ญญำเช่ ำ ที่ มี อำยุสัญญำเช่ ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำ นับ ตั้ง แต่วนั ที่สัญญำเช่ ำ เริ่ มมี ผ ล หรื อสัญญำเช่ ำซึ่ ง
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่ ำ ถื อเป็ นสัญญำเช่ ำ กำรเงิ น สั ญญำเช่ ำ กำรเงิ นจะบันทึ ก เป็ นรำยจ่ำ ยฝ่ ำยทุ น ด้วยมู ล ค่ำ ยุติธ รรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ ำอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
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หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หกั ด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่
ขึ้นอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรำ จำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ
ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิ กสัญญำเช่ ำ หำกข้อกำหนดของสัญญำเช่ ำ แสดงให้เห็ นว่ำกลุ่ม บริ ษทั จะใช้สิทธิ ในกำรยกเลิ ก
สัญญำเช่ ำ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุ กำรณ์
หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น

5.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทำงตรง
หรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำน
ของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
5.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
และสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั หำกมีข ้อบ่ง ชี้ ว่ำสิ นทรัพ ย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่ มบริ ษทั รั บ รู ้
ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำ เมื่ อมู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รับ คื นของสิ นทรั พ ย์มี มู ล ค่ำ ต่ ำ กว่ำ มู ล ค่ำ ตำมบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
5.12 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่ วมกับกลุ่มบริ ษทั ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงิ นที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรัพย์ของ
กองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่ มบริ ษ ทั มี ภ ำระส ำหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้อ งจ่ ำ ยให้แ ก่ พ นัก งำนเมื่ อ ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ ว ยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ ท ำกำรประเมิ น
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
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ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จำนวนในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลด
ขนำดโครงกำร หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำ งแน่ นอนว่ำ กลุ่มบริ ษทั จะเสี ย ทรั พ ยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
5.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษี เงิ นได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไป
ได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้
หักภำษี
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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5.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ น

5.15 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำ
รำยกำรเฉพำะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลูกหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงิ นดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำรตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชี เรื่ องกำรรั บรู ้
รำยได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
กลุ่ม บริ ษ ทั จัดประเภทสิ นทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ น ณ วันที่ รับ รู ้ รำยกำรเริ่ ม แรก เป็ นสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นที่
วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุน ตัดจำหน่ำย และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่ว ดั มูลค่ำ ในภำยหลังด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุ รกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิ ด
กระแสเงิ นสดที่ เป็ นกำรรับ ชำระเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ย จำกยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่ ระบุ ไ ว้
เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้ง นี้ ผลก ำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ ย นแปลง หรื อกำรด้อยค่ำ ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สินทรั พย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรือขาดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินคือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อค้ำ วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรั บรู ้ กำรเปลี่ ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ ำ
ยุติธรรมในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของหนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สินทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร
และจัดประเภทหนี้ สินทำงกำรเงินเป็ นหนี้ สินทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
โดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินและกำร
ตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัด
จำหน่ำยคำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัด
จำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน

หนี้สินทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชีเมื่อได้มีกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มี
กำรยกเลิกภำระผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงิน
ที่มีอยู่ให้เป็ นหนี้ สินใหม่จำกผูใ้ ห้กู้รำยเดี ยวกันซึ่ งมีขอ้ กำหนดที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรื อมี กำรแก้ไ ข
ข้อกำหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จะถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยวิธี
รำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน โดยมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับ นี้ ใ ห้รับ รู ้ ก ำรด้อยค่ ำ ตำมโมเดลผลขำดทุ นด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ำ จะเกิ ด ขึ้ น
(Expected Credit Loss Model) และส่ วนเพิ่มจำกกำรบริ หำรจัดกำรเนื่องจำกโมเดลไม่รองรับ (Management
Overlay) กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเป็ นระดับ
และกำหนดวิธีกำรวัดค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นและกำรคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่
แตกต่ำงกันในแต่ละระดับ ตำมรำยละเอียดที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.1 และ 5.4
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่
ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จึง
ไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้ กำรค้ำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุ นด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อม
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยูแ่ ล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รับรู ้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
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งบการเงิน

กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นก็ ต่อเมื่ อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงิ นสดของสิ นทรั พย์น้ ันได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่ำจะไม่มี
กำรโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.16 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ย วข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ ด้วยมู ล ค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ำมำรถสัง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ำ จะเป็ นข้อ มู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
6.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนเสมอ กำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้ ส่ ง
ผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
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ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้

สั ญญำเช่ ำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าทีม่ ีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทใน
ฐานะผู้เช่ า
ในกำรก ำหนดอำยุสั ญญำเช่ ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจในกำรประเมิ นว่ำ กลุ่ มบริ ษ ทั มี ค วำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลื อกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ ำโดย
คำนึ งถึ งข้อเท็จจริ งและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ ทำให้เกิดสิ่ งจูงใจทำงเศรษฐกิจสำหรับกลุ่ม
บริ ษทั ในกำรใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมื ส่ วนเพิม่ - กลุ่มบริษทั ในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดังนั้น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในกำรคิดลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ โดยอัตรำ
ดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ำยในกำรกูย้ ืมเงินที่จำเป็ นเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ำใกล้เคียงกับสิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิ จที่คล้ำยคลึ ง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ำยคลึง
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่ม
บริ ษทั ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไร
ทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
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ในกำรประมำณค่ ำ เผื่อ ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ตที่ ค ำดว่ำ จะเกิ ด ขึ้ นของลู ก หนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจ ำเป็ นต้อ งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึ ง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เงื่อนไขกำรประเมินกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต กำรพัฒนำ
แบบจำลองที่สลับซับซ้อนและกำรใช้ชุดข้อมูลสมมติฐำนหลำยชุ ด เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำน
เครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอกถึ งกำร
ผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ งในอนำคต ซึ่งกำรประมำณกำรนี้มีตวั แปรที่เกี่ยวข้องจำนวนมำก ดังนั้น ผล
ที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้

ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึ งถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิ ต
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งนี้
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิ จที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ ำว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่ำนั้น ซึ่งกลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำสำหรับรำยกำรค้ำระหว่ำงกัน ดังนี้
1.

ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรเรี ยกเก็บตำมรำคำที่ตกลงกัน

2.

ซื้ อขำยอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นไปตำมรำคำตลำด

3.

เงินปันผลรับจะรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อประกำศจ่ำย

4.

เงินกูย้ มื ระหว่ำงกันคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อปี
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รำยกำรธุรกิจที่สำคัญในระหว่ำงปี ระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562

-

-

50,000
7,049
6,155
771

15,000
8,455
11,093
419

532
19,027

571
74
26,163

523
19,027

444
74
26,163

1,532
2,848
516

774
1,976
377

1,532
2,848
289

774
1,976
358

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

-

632
632

646
646

2,104
2,104

3,490
3,490

2,104
2,104

3,490
3,490

9,873
9,873

3,922
3,922

9,873
9,873

3,922
3,922
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รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
เงินปันผลรับ
เงินที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำแทนบริ ษทั ย่อย
ค่ำคอมมิชชัน่ จ่ำยแทนบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ค่ำบริ กำรจ่ำย
ซื้ออุปกรณ์
เงินปันผลจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้อื่น
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2562
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

125
125

-

125
125

-

75
730
805

123
672
795

60
75
516
651

107
123
672
902

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
ยอดคงค้ำงของเงินกูย้ ืมระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และกำรเคลื่อนไหวของ
เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
บริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั ลิท เซอร์วสิ แมเนจเม้นท์ จำกัด
66,000
รวม
66,000

ในระหว่ำงปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
36,000
(48,000)
36,000
(48,000)

(หน่วย: พันบำท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563
54,000
54,000

บริ ษทั ฯมีเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยในรู ปแบบสัญญำกู้ยืมเงิ นที่ จะชำระคืนเมื่อทวงถำมซึ่ งมีอตั รำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
24,716
25,590
1,221
3,044
25,937
28,634

30
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8.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
23
23
47,180
236,208
47,203
236,231

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงิ นฝำกธนำคำรประเภทออมทรั พย์มี อ ัตรำดอกเบี้ ยร้ อยละ 0.05 - 0.13 ต่ อ ปี
(2562: ร้อยละ 0.10 - 0.50 ต่อปี )
9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้น (2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้น (2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

-

1,994

-

1,994

1,754
760
90
2,604

795
1,857
4,646

1,754
685
2,439

795
1,857
4,646

(1,038)
1,566

(387)
4,259

(1,038)
1,401

(387)
4,259

3,742
3,742

31,547
31,547

632
3,725
4,357

646
31,370
32,016

(155)
3,587
5,153

(765)
30,782
35,041

(155)
4,202
5,603

(765)
31,251
35,510
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เงินสด
เงินฝำกธนำคำร

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
20
20
33,946
233,929
33,966
233,949

10. ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเงินให้ กู้ยืม
(หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน สุทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
รวม
หนึ่งปี
ภำยในหนึ่งปี
2563
2562
2563
2562
2563
2562
914,705
972,326
527,084
363,334
1,441,789
1,335,660

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื - สุทธิ

(98,295)
816,410

(94,783)
877,543

(109,435)
417,649

(41,606)
321,728

(207,730)
1,234,059

(136,389)
1,199,271

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื สำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำง
นับจำกวันครบกำหนดชำระได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื - สุทธิ

704,803

1,003,116

61,033
398,873
89,165
46,912
141,003
1,441,789
(207,730)
1,234,059

6,486
86,294
78,980
110,702
50,082
1,335,660
(136,389)
1,199,271

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯได้รับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในกำรรับชำระหนี้ ตำมสัญญำระหว่ำงลูกหนี้ กบั
คู่สัญญำ เพื่อเป็ นหลักประกันเงินให้กยู้ มื ซึ่งมีมูลค่ำคิดเป็ นร้อยละ 74.4 (2562: ร้อยละ 71.6) ของยอดลูกหนี้
ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื ของบริ ษทั ฯ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้บนั ทึกตัดหนี้ สูญและกลับรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับรำยกำรลูกหนี้ดงั กล่ำวออกเป็ นจำนวนเงิน 77.9 ล้ำนบำท (2562: 13.4 ล้ำนบำท) และในปี 2562
มีหนี้สูญรับคืนจำนวน 5.5 ล้ำนบำท (2563: ไม่มี)
32

186 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

11. ลูกหนีจ้ ำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรียกร้ อง
บริ ษทั ฯมีนโยบำยในกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องโดยให้สินเชื่อในอัตรำประมำณร้อยละ 5 - 100 (2562: ร้อยละ
30 - 100) ของมูลค่ำในใบแจ้งหนี้
(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องสำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคง
ค้ำงนับจำกวันครบกำหนดชำระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง - สุทธิ

792,848

861,666

102,533
37,460
12,422
26,734
68,822
1,040,819
(88,936)
951,883

45,982
21,267
44,642
53,126
52,974
1,079,657
(98,512)
981,145

ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้บนั ทึกตัดหนี้ สูญและกลับรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับรำยกำรลูกหนี้ดงั กล่ำวออกเป็ นจำนวนเงิน 21.0 ล้ำนบำท (2562: 9.2 ล้ำนบำท)
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิ ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิ
เรี ยกร้อง - ส่วนที่ถึงกำหนด เรี ยกร้อง - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
ชำระภำยในหนึ่งปี
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
รวม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง 953,134
986,701
87,685
92,956
1,040,819 1,079,657
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(46,366)
(35,339)
(52,146)
(88,936)
(98,512)
(2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) (53,597)
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
899,537
940,335
52,346
40,810
951,883
981,145
- สุทธิ

12. ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ นมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉลี่ยประมำณ
3 - 4 ปี มีกำหนดจ่ำยค่ำงวดเป็ นรำยงวดเท่ำกันทุกงวด และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอำยุสัญญำ ซึ่ งลูกหนี้ ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบกำหนดชำระตำมสัญญำได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
กำรเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนด - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
ชำระภำยในหนึ่งปี
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
รวม
2563
2562
2563
2562
2563
62,488
78,564
52,486
49,372 114,974
(8,437)
(8,492)
(5,972)
(4,267) (14,409)
54,051
70,072
46,514
45,105 100,565

(628)
53,423

(70)
70,002

46,514

(1,302)
43,803

(628)
99,937

2562
127,936
(12,759)
115,177

(1,372)
113,805

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำงนับ
จำกวันครบกำหนดชำระ (พิจำรณำเป็ นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหนี้งวดใดงวดหนึ่งค้ำงชำระให้ถือว่ำยอด
หนี้ท้งั สัญญำค้ำงชำระด้วย) ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ

98,322

112,775

831
13
14
1,385
100,565
(628)
99,937

1,074
1,328
115,177
(1,372)
113,805
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13. ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 - 2 ปี
มีกำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็ นรำยงวดเท่ำกันทุกงวด และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอำยุสัญญำ ซึ่ งลูกหนี้ ตำมสัญญำ
เช่ำซื้อแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบกำหนดชำระตำมสัญญำได้ดงั นี้

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หัก: รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู ้
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนด
ภำยในหนึ่งปี
ชำระภำยในหนึ่งปี
รวม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
90,561
102,152
21,021
34,730
111,582
136,882
(5,467)
(5,685)
(811)
(1,526)
(6,278)
(7,211)
85,094
96,467
20,210
33,204
105,304
129,671

(1,222)
83,872

(981)
95,486

(551)
19,659

(13,230)
19,974

(1,773)
103,531

(14,211)
115,460

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อสำมำรถจำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำงนับ
จำกวันครบกำหนดชำระ (พิจำรณำเป็ นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหนี้งวดใดงวดหนึ่งค้ำงชำระให้ถือว่ำยอด
หนี้ท้งั สัญญำค้ำงชำระด้วย) ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิ

95,713

112,328

825
5,454
5
1,163
2,144
105,304
(1,773)
103,531

1,994
4
321
1,794
13,230
129,671
(14,211)
115,460

ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้บนั ทึกตัดหนี้สูญและกลับรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับรำยกำรลูกหนี้ดงั กล่ำวออกเป็ นจำนวนเงิน 13.2 ล้ำนบำท (2562: ไม่มี)
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(หน่วย: พันบำท)
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14. ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและมูลค่ำตำมบัญชี ข้ นั ต้นของลูกหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้กูย้ ืม ลู กหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและเช่ำซื้ อ และดอกเบี้ยค้ำงรับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2563 จัดประเภทตำมกำรวิเครำะห์คุณภำพด้ำนเครดิตเป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้ตำมสัญญำ
ลูกหนี้จำกกำร
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
เงินให้กยู้ มื
รับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
กำรเงินและเช่ำซื้อ
31 ธันวำคม 1 มกรำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม
2563
2563
2563
2563
2563
2563
มูลค่ ำตำมบัญชีข้นั ต้ น
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
รวมมูลค่ำตำมบัญชีข้ นั ต้น
ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
รวมค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี

รวม
31 ธันวำคม
2563

1 มกรำคม
2563

1,066,457
114,908
260,424
1,441,789

952,446
42,360
340,854
1,335,660

832,268
64,144
144,407
1,040,819

866,287
45,393
167,977
1,079,657

199,635
6,234
205,869

225,475
19,373
244,848

2,098,360
179,052
411,065
2,688,477

2,044,208
87,753
528,204
2,660,165

60,247
8,748
138,735
207,730
1,234,059

20,514
5,466
212,159
238,139
1,097,521

5,327
12,372
71,237
88,936
951,883

3,990
10,076
82,561
96,627
983,030

353
2,048
2,401
203,468

604
9,740
10,344
234,504

65,927
21,120
212,020
299,067
2,389,410

25,108
15,542
304,460
345,110
2,315,055

ทั้งนี้ ยอดรวมของบัญชีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นดังที่แสดงข้ำงต้น ยังไม่ได้รวมมูลค่ำ
ของค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของบัญชีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

1. ลูกหนี้ที่มีหนี้คำ้ งชำระเกิน 90 วัน จำนวน 46.8 ล้ำนบำท กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินงำนติดตำม
กำรรับชำระเงินจำกลูกหนี้อย่ำงใกล้ชิด
2. ลูกหนี้ที่มีกำรปรับโครงสร้ำงและทำสัญญำรับสภำพหนี้จำนวน 35.0 ล้ำนบำท กลุ่มบริ ษทั ได้ติดตำมให้
ลูกหนี้ จ่ำยชำระตำมเงื่อนไขสัญญำรับสภำพหนี้ โดยลูกหนี้ จำนวน 1.9 ล้ำนบำท มีหลักประกันสิ นเชื่อ
เป็ นที่ดินที่ได้จดทะเบียนจำนองและโอนกรรมสิ ทธิ์กำรถือครองไว้กบั กลุ่มบริ ษทั มูลค่ำ 0.9 ล้ำนบำท
3. ลูกหนี้ที่มีกำรฟ้องร้องดำเนิ นคดี ซึ่ งอยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำรฟ้องร้องในคดีแพ่ง คดีอำญำและอยูร่ ะหว่ำง
กระบวนกำรพิ จ ำรณำคดี ใ นชั้น ศำล จ ำนวน 329.3 ล้ำ นบำท โดยลู ก หนี้ จ ำนวน 17.3 ล้ำ นบำท มี
หลักประกันสิ นเชื่อเป็ นที่ดินและอำคำรที่ได้จดทะเบียนจำนองและโอนกรรมสิ ทธิ์ กำรถือครองไว้กบั
กลุ่มบริ ษทั มูลค่ำ 8.6 ล้ำนบำท
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้ตำม
สัญญำเงินให้กูย้ มื ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิเรี ยกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซื้ อ และดอกเบี้ย
ค้ำงรับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2563

ยอดคงเหลือค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันต้นปี
บวก: ปรับปรุ งผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน (หมำยเหตุ 4.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี - หลังกำรปรับปรุ ง
บวก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
หัก: ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

งบกำรเงินรวม
251,636
94,626
346,262
66,063
(112,065)
300,260

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
251,636
94,626
346,262
66,062
(112,064)
300,260
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทตำมควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของลู กหนี้ ช้ ันที่ 3 จำกกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเช่ำซื้ อ และดอกเบี้ยค้ำงรับ โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีข้ นั ต้นรวมทั้งสิ้ นจำนวน 411.1
ล้ำนบำท ซึ่ งแบ่งตำมสถำนะของลูกหนี้ได้ดงั นี้

(หน่วย: พันบำท)
2562
งบกำรเงินรวม
และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
158,914
110,522
5,500
(23,300)
251,636

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
บวก: หนี้สูญรับคืน
หัก: ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
15. เงินลงทุนชั่ วครำว/สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น - หลักทรัพย์เพื่อค้ ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กองทุนรวม
กองทุนเปิ ด วี มันนี่ มำร์ เก็ต
ชนิดผูล้ งทุนทัว่ ไป
กองทุนเปิ ดไทยพำณิ ชย์ตรำสำร
ภำครัฐตลำดเงิน พลัส ชนิด
หน่วยลงทุน

จำนวนหน่วย
(พันหน่วย)

2563
รำคำทุน
(พันบำท)

มูลค่ำยุติธรรม
(พันบำท)

จำนวนหน่ วย
(พันหน่วย)

2562
รำคำทุน
(พันบำท)

มูลค่ำยุติธรรม
(พันบำท)

-

-

-

42,572

430,000

430,200

-

-

-

26,768

300,000
730,000

299,998
730,198

บวก: กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรม
รวม

-

198
730,198

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก: เงินสดจ่ำยจำกกำรซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
จำหน่ำยระหว่ำงปี - รำคำทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำย
กำไรจำกกำรจำหน่ำย
รวม
บวก: กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2563
730,198
1,340,000
1,500,000
(2,071,430)
1,232
(2,070,198)
-

(770,124)
124
(770,000)
198
730,198
38
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16. เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน

17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ทุนชำระแล้ว
2563
2562

บริ ษทั ลิท เซอร์วิส
แมเนจเม้นท์ จำกัด 10,000
บริ ษทั ยูไลท์
10,000
ดิจิตอล จำกัด
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

รำคำทุน
2563

2562

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2563
2562

5,000

100

100

10,000

5,000

50,000

15,000

-

100

-

10,000
20,000

5,000

50,000

15,000

เมื่ อ วัน ที่ 26 ธั น วำคม 2562 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ลิ ท เซอร์ วิ ส แมเนจเม้น ท์ จ ำกัด
(บริ ษ ทั ย่อย)ได้มี ม ติ พิเศษอนุ ม ตั ิ ใ ห้เพิ่ม ทุ นจดทะเบี ย นจำกทุ นจดทะเบี ย นเดิ ม 5 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ
500,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) เป็ น 10 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 1,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) โดย
ออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 500,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท เรี ยกชำระร้อยละ 100 เป็ นจำนวนเงิน 5 ล้ำน
บำท บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2563 และบริ ษทั ฯ
ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ ดังกล่ำวเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2563
นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 13/2563 ได้มีมติอนุ มตั ิ ใ ห้
บริ ษทั ฯจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ (“บริ ษทั ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด”) โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุ ้นสำมัญ 1,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวคือ กำรให้บริ กำร
ในกำรซื้ อขำยแบบผ่อนชำระผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยบริ ษทั ฯเข้ำถือหุ ้นในอัตรำร้อยละ 100 บริ ษทั
ย่อยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 และบริ ษทั ฯได้จ่ำยชำระ
ค่ำหุน้ ดังกล่ำวเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีเงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้เป็ นจำนวนรวม 75 ล้ำนบำท
(2562: 47 ล้ำนบำท) ซึ่ งประกอบด้วยเงินฝำกธนำคำรจำนวน 1 ล้ำนบำท เป็ นเงินโอนสิ ทธิ ท่ีบริ ษทั ฯได้รับ
จำกลู กหนี้ โดยมีขอ้ กำหนดในกำรเบิกถอนกับทำงธนำคำรที่ให้สินเชื่ อกับบริ ษทั ฯ และเงิ นฝำกธนำคำร
จำนวน 74 ล้ำนบำท ที่ได้นำไปค้ ำประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกัน ซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมลูกค้ำของ
บริ ษทั ฯ (2562: 2 ล้ำนบำท และ 45 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

18. อุปกรณ์
งบกำรเงินรวม
อุปกรณ์
สำนักงำน

(หน่วย: พันบำท)

ส่วนปรับปรุ ง
สำนักงำนเช่ำ

เครื่ องตกแต่ง
สำนักงำน

คอมพิวเตอร์

5,231
34
12,893
(5,230)
12,928

818
(118)
700

10,342
344
(508)
10,178

3,239
1,573
(4)
4,808

6,493
9,249
(6,493)
9,249

519
12,374
(12,893)
-

26,642
23,574
(12,353)
37,863

12,928
12,928

700
(293)
407

10,178
644
(470)
10,352

4,808
233
(341)
4,700

(9,249)
-

-

(9,249)
28,614
877
(1,104)
28,387

4,217
2,608

678
79

3,413
2,876

2,147
688

3,181
954

-

13,636
7,205

(5,230)
1,595

(118)
639

(508)
5,781

(2)
2,833

(3,319)
816

-

(9,177)
11,664

1,595
2,585

639
20

5,781
2,728

2,833
679

(816)
-

-

(816)
10,848
6,012

4,180

(293)
366

(468)
8,041

(322)
3,190

-

-

(1,083)
15,777

11,333

61

4,397

1,975

8,433

-

26,199

8,748
41
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

2,311

1,510

-

-

12,610

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ/ (ออก)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือ
ปฏิบตั ิครั้งแรก
1 มกรำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือ
ปฏิบตั ิครั้งแรก
1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562

สิ นทรัพย์
ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

2562

7,205

2563

6,012
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ส่วนปรับปรุ ง
สำนักงำนเช่ำ

เครื่ องตกแต่ง
สำนักงำน

10,215
326
(508)
10,033

3,239
1,438
(4)
4,673

6,493
9,249
(6,493)
9,249

519
12,112
(12,631)
-

26,515
23,159
(12,353)
37,321

10,033
618
(470)
10,181

4,673
230
(341)
4,562

(9,249)
-

-

(9,249)
28,072
848
(1,104)
27,816

3,409
2,830

2,147
668

3,181
954

-

13,632
7,101

(508)
5,731

(2)
2,813

(3,319)
816

-

(9,177)
11,556

5,731
2,675

2,813
652

(816)
-

-

(816)
10,740
5,881

(468)
7,938

(322)
3,143

-

-

(1,083)
15,538

4,302
2,243

1,860
1,419

8,433
-

-

25,765
12,278
7,101
5,881

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีเครื่ องตกแต่งสำนักงำน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงำนจำนวน
หนึ่งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 4.0 ล้ำนบำท (2562: 4.1 ล้ำนบำท)
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รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
5,231
818
ซื้อเพิ่ม
34
โอนเข้ำ/ (ออก)
12,631
(5,230)
(118)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ ำย
31 ธันวำคม 2562
12,666
700
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือ
ปฏิบตั ิครั้งแรก
1 มกรำคม 2563
12,666
700
ซื้อเพิ่ม
(293)
ตัดจำหน่ำย
12,666
407
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
4,217
678
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2,570
79
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
(5,230)
(118)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
1,557
639
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือ
ปฏิบตั ิครั้งแรก
1 มกรำคม 2563
1,557
639
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2,534
20
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
(293)
ตัดจำหน่ำย
4,091
366
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
11,109
61
31 ธันวำคม 2562
8,575
41
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2562
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์
สำนักงำน
คอมพิวเตอร์
ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม

19. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ/ (ออก)
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง
รวม

4,777
95
4,872
22
8,202
(243)
12,853

5,106
3,618
(4,497)
4,227
22,580
(8,202)
18,605

9,883
3,713
(4,497)
9,099
22,602
(243)
31,458

1,597
439
2,036
690
(124)
2,602

-

1,597
439
2,036
690
(124)
2,602

2,836

4,227

7,063

10,251
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

18,605

28,856

31 ธันวำคม 2562

2562

439

2563

690
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รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ/ (ออก)
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

4,777
95
4,872
22
7,843
(243)
12,494

5,106
3,618
(4,497)
4,227
22,021
(7,843)
18,405

9,883
3,713
(4,497)
9,099
22,043
(243)
30,899

1,597
439
2,036
685
(124)
2,597

-

1,597
439
2,036
685
(124)
2,597

31 ธันวำคม 2562

2,836

4,227

7,063

31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

9,897

18,405

28,302

2562

439

2563

685

ในปี 2562 บริ ษทั ฯมีกำรตัดจำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้งจำนวน 4.5 ล้ำนบำท เนื่องจำกมี
กำรเปลี่ ยนแปลงและพัฒนำซอฟท์แวร์ ตวั ใหม่เพื่ อกำรดำเนิ นธุ รกิ จสิ นเชื่ อของบริ ษทั ฯ โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บำงส่ วนงำนได้ถูกพัฒนำเสร็ จสิ้ นและเริ่ มใช้งำนแล้วในระหว่ำงปี ปั จจุบนั
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม

20. ภำษีเงินได้
20.1 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
สัญญำเช่ำ
ค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรกจำกกำรทำ
สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อรอรับรู ้
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำนำยหน้ำรอตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงรำยได้ที่รับรู ้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

60,052
2,159
85

50,328
1,913
-

60,052
2,094
62

50,328
1,867
-

19
62,315

21
52,262

19
62,227

21
52,216

(632)
(1,655)
(6)
(2,293)
60,022

(602)
(2,945)
(26)
(3,573)
48,689

(632)
(1,655)
(6)
(2,293)

(602)
(2,945)
(26)
(3,573)

59,934

48,643

20.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

39,315

45,092

30,462

31,437

7,593

(16,810)

7,634

(16,815)

46,908

28,282

38,096

14,622

44
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

-

(93)

-

(77)

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชี กบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำ
ภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ตัดจำหน่ำยหนี้สูญ
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
118,149
131,380

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
124,031
79,216

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

23,630

26,276

24,806

15,843

22,413
453
(304)
716
23,278

4,656
135
(2,417)
(368)
2,006

22,413
453
(10,300)
724
13,290

4,656
135
(5,417)
(595)
(1,221)

46,908

28,282

38,096

14,622

45
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งบกำรเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

21. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของตัว๋ แลกเงิน
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
2563
2562
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
MOR + 0.25
3.80,
4.50,
MOR - 1.75 MOR - 2.50
4.60 - 5.20

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
7,915
150,000

150,000

157,915
157,915

100,000
250,000
(237)
249,763

ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมระยะสั้นได้ระบุขอ้ กำหนดบำงประกำรเพื่อให้บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำม เช่น กำรดำรง
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ และกำรดำรงอัตรำส่ วนกำร
ถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ในบริ ษทั ฯ
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22. หุ้นกู้

หุน้ กู้ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

-

300,000

-

315,000

200,000

200,000

-

150,000

520,600

520,600

393,000

393,000

150,000

-

1,263,600
(8,276)
1,255,324
(865,586)
389,738

1,963,600
(14,724)
1,948,876
(847,967)
1,100,909
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ลำดับ วันที่ออกหุน้ กู้
เงื่อนไข
1. 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
2. 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
3. 1 กุมภำพันธ์ 2561 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 2 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
6.00 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
4.
21 มีนำคม 2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 2 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
6.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
5.
29 ตุลำคม 2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและมี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 1 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.00 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
6. 19 ธันวำคม 2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและมี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 2 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
7. 19 ธันวำคม 2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและมี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 3 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.50 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
8. 13 พฤศจิกำยน 2563 หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิและ
มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อำยุ 1 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.75 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระทุก 3 เดือน
รวม
หัก: ค่ำใช้จ่ำยหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
85,000

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุน้ กูส้ ำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก: ออกหุน้ กูเ้ พิ่มระหว่ำงปี
หัก: จ่ำยคืนหุน้ กูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1,963,600
850,000
150,000
1,263,600
(850,000)
(150,000)
1,263,600
1,963,600

หุ ้นกูม้ ีขอ้ ปฏิบตั ิบำงประกำรที่บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำม เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน กำรจ่ำยปั นผลและ
กำรจำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สิน เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯได้ออกขำยหุ ้นกูช้ นิ ดมีหลักประกัน ซึ่ งมีเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำม
เช่น กำรดำรงมูลค่ำสิ ทธิ เรี ยกร้องกำรรับเงินจำกลู กหนี้ กำรค้ำ ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กูย้ ืม ลูกหนี้จำกกำรรับ
ซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ น และลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ต้องไม่ต่ำกว่ำ 1.5 เท่ำของมูลค่ำ
หุน้ กูท้ ี่ยงั มิได้ทำกำรไถ่ถอนตลอดระยะเวลำหุ น้ กู้
23. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำลูกหนีเ้ ช่ ำซื้อ
บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ มื ในรู ปแบบของสัญญำเช่ำซื้ อโดยมีกำหนดชำระค่ำงวดเป็ นรำยเดือนเท่ำ ๆ กันตลอดอำยุสัญญำ
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 24 งวด (2562: 10 - 24 งวด) และบริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำย
ค่ำงวดตำมสัญญำ ดังนี้

หนี้สินตำมสัญญำลูกหนี้เช่ำซื้อ
หัก: ดอกเบี้ยตำมสัญญำรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำลูกหนี้เช่ำซื้อ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
5,361
79,233
(55)
(1,335)
5,306
77,898
(5,306)
(72,592)
5,306

24. สั ญญำเช่ ำ
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 3 - 4 ปี
ก) สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม
อำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะ
16,435
8,433
(3,287)
(926)
13,148
7,507

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะ
รวม
13,647
8,433
22,080
(2,729)
(926)
(3,655)
10,918
7,507
18,425

รวม
24,868
(4,213)
20,655

ข) หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
18,014
5,589
(1,675)
(500)
16,339
5,089
(5,255)
(2,191)
11,084

2,898

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
15,478
5,589
(1,416)
(500)
14,062
5,089
(4,769)
(2,191)
9,293

2,898

กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมำยเหตุ 39.3
ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ค) ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำทีร่ ับรู้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
4,213
3,655
1,124
991

ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน
5.9 ล้ำนบำท
25. หนีส้ ิ นทำงกำรเงินอื่น
ยอดคงค้ำงของหนี้สินทำงกำรเงินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินค้ ำประกันซองประกวดรำคำรอคืนให้ลูกค้ำ ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินรับรอคืนให้ลูกหนี้
เงินประกันวงเงิน
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
เงินค้ ำประกันซองประกวดรำคำรอคืนให้ลูกค้ำ - สุ ทธิ
จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
รวม
รวมหนีส้ ิ นทำงกำรเงินอื่น

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31,155

31,155

24,163
9,449
64,767

23,846
9,449
64,450

12,113

12,113

12,113
76,880

12,113
76,563

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีเงินค้ ำประกันซองประกวดรำคำรอคืนให้ลูกค้ำจำนวนรวม 43 ล้ำนบำท
(2562: 21 ล้ำนบำท) เนื่ องจำกบริ ษทั ฯได้เป็ นผูค้ ้ ำประกันในกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกันซอง
ประกวดรำคำในนำมลูกค้ำของบริ ษทั ฯ
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26. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้

1,101
128
-

760
166
1,953

1,012
122
-

710
160
1,956

-

(311)

-

(257)

10,875
(6,220)
4,655

391
385
9,646
9,646

10,470
(6,220)
4,250

348
295
9,336
9,336

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญ ญัติ คุ้ม ครองแรงงำน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกำศลงใน
รำชกิ จจำนุ เบกษำ ซึ่ ง ได้ก ำหนดอัตรำค่ำ ชดเชยเพิ่ม เติ ม กรณี นำยจ้ำ งเลิ ก จ้ำ ง ส ำหรั บ ลู ก จ้ำ งซึ่ ง ท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำว
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำร
ส ำหรั บ โครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำน และมี ผ ลกระทบให้ ก ลุ่ ม บริ ษัท มี ห นี้ สิ นส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น จำนวนประมำณ 1.96 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 1.96 ล้ำน
บำท) กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี 2562
กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนเงิ น
ประมำณ 6.2 ล้ำนบำท ซึ่งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
รวม
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

งบกำรเงินรวม
2563
2562
9,646
6,302

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
9,336
6,124

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริ ษทั ฯประมำณ 13.3 ปี
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1.7
1.7
5.5
5.5
10.0 - 30.0 10.0 - 30.0

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ร้อยละ 20 จำกฐำนเดิม)
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(0.5)
0.5
(0.4)
0.5
0.6
(0.5)
0.5
(0.5)
(0.4)

0.7

(0.3)

0.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(0.5)
0.5
(0.4)
0.5
0.5
(0.4)
0.4
(0.4)
(0.4)

0.5

(0.3)

0.5

27. ทุนเรื อนหุ้น
27.1 กำรเพิม่ ทุนจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ปี

รำคำใช้สิทธิ
(บำทต่อหุน้ )
4

จำนวนเงิน
(พันบำท)
2,922

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีทุนเรี ยกชำระเพิ่มขึ้นจำก 220,718,906 บำท เป็ น 221,449,456 บำท และ
มีส่วนเกินมูลค่ำหุ ้นเพิ่มขึ้นเป็ นจำนวนเงิน 5,844,400 บำท จำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ซ้ื อ
หุน้ สำมัญ
27.2 รำยกำรกระทบยอดจำนวนหุ้นสำมัญ
ในระหว่ำงปี ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้วและส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุน้
จำนวน
(พันหุน้ )
(พันบำท)
300,000
300,000
300,000
300,000

300,000
300,000

ทุนชำระแล้ว
จำนวนหุน้
จำนวน
(พันหุน้ )
(พันบำท)
220,719
220,719
730
221,449
221,449

730
221,449
221,449

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุน้ สำมัญ
(พันบำท)
76,473
5,845
82,318
82,318
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2562
2563

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญ
(หน่วย)
(หุน้ )
1,461,100
730,550
(ไม่มีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ)

28. 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 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ชนิด
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รำคำใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สำมัญ
อัตรำกำรใช้สิทธิ
เงื่อนไขและระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
2.50 บำท
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
4.00 บำทต่อหุ ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ ตำม
เงื่อนไข กำรปรับสิ ทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 2 หน่วย มีสิทธิซ้ื อหุ น้ สำมัญ 1 หุน้ เว้น
แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
1) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถใช้สิทธิ ได้ทุกวันที่
25 ของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และตุลำคม โดย
ก ำหนดวันใช้สิ ท ธิ ค รั้ งแรกเป็ นวันที่ 25 กรกฎำคม 2560
โดยจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ฯ ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำร
ใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ล ะครั้ งและสำมำรถใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ดท้ำ ยใน
วันที่ 25 เมษำยน 2565 โดยจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น สำมัญ ของบริ ษ ทั ฯ ภำยในระยะเวลำ 15 วัน
ทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งสุ ดท้ำย
2) ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้น
สำมัญไม่ต่ ำกว่ำ 100 หุ ้น และต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ ำ นั้น
แต่ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่มีสิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้น
ต่ำกว่ำ 100 หุ ้นสำมัญ จะต้องใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ
ในครั้งเดียวทั้งจำนวน
3) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ หรื อไม่ถูก
ใช้สิ ท ธิ ใ นวัน ก ำหนดใช้สิ ท ธิ ใ ด ๆ สำมำรถสะสมเพื่ อ
นำไปใช้สิทธิ ในวันกำหนดใช้สิทธิ ครั้งต่อไปได้ตลอดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
บริ ษ ทั ฯคงเหลื อใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ ย งั ไม่ไ ด้ใ ช้สิ ท ธิ จำนวน 157,100,152 หน่ วย คิ ดเป็ นจำนวนเงิ น
392.75 ล้ำนบำท
54
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29. สำรองตำมกฎหมำย

30. รำยได้ ดอกเบีย้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
รำยได้ดอกเบี้ยจำก
สัญญำเงินให้กยู้ มื
กำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำซื้อ

121,192
108,605
9,075
9,860
248,732

รวมรำยได้ดอกเบี้ย

143,304
117,305
13,606
16,715
290,930

31. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
งบกำรเงินรวม
2563
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรจำก
สัญญำเงินให้กยู้ มื
กำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำซื้อ
กำรออกหนังสื อค้ ำประกัน
กำรออกหนังสื อเลตเตอร์ออฟเครดิต
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร

58,815
49,569
381
44
9,965
22
118,796

2562
84,950
41,255
233
56
13,517
1,251
22
141,284

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1,295
49,569
381
44
9,965
22
61,276

7,730
32,475
233
56
13,517
1,251
22
55,284
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ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว

32. รำยได้ อื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
ส่วนต่ำงของรำยได้และต้นทุน
รำยได้เงินปั นผลจำกบริ ษทั ย่อย
รำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยชำระล่ำช้ำ
กำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
อื่น ๆ
รวมรำยได้อื่น

2562

10,044
(8,512)
1,532
23,635
1,232
2,497
28,896

5,134
(4,359)
775
17,896
124
5,595
24,390

10,044
(8,512)
1,532
50,000
23,635
1,232
2,436
78,835

5,134
(4,359)
775
15,000
17,896
124
5,374
39,169

ส่ วนต่ำงของรำยได้และต้นทุนคือกำรให้บริ กำรจัดหำสิ นค้ำ ให้ลูกค้ำ ซึ่ งแสดงด้วยยอดสุ ทธิของรำยได้จำก
กำรจัดหำสิ นค้ำและต้นทุนของสิ นค้ำ โดยรวมไว้ในรำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
33. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำที่ปรึ กษำกฎหมำย
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ค่ำบริ กำรทำงกำรเงิน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

210 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

งบกำรเงินรวม
2563
2562
85,057
89,088
66,063
4,835
4,302
9,937
2,454
10,915

110,522
12,926
3,215
10,426
4,828
7,643

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
73,142
72,134
66,062
4,167
3,742
9,937
2,429
10,221

110,522
11,457
2,735
10,426
4,740
7,540

34. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ไม่มีกำรคำนวณจำนวนของหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกสำหรับ
ใบแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเนื่องจำกรำคำใช้สิทธิสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของหุน้ สำมัญ
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุน้ ปรับลดแสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้

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

กำไรสำหรับปี
2563
2562
(พันบำท)

งบกำรเงินรวม
จำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2563
2562
(พันหุน้ )

71,241

103,098

221,449

221,221

-

-

-

20,834

71,241

103,098

221,449

242,055

กำไรต่อหุน้
2563
2562
(บำท)
0.32

0.47

0.32

0.43
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กำไรต่อหุ ้นปรับลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี กับจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ น
หุน้ สำมัญ โดยสมมติวำ่ ได้มีกำรแปลงเป็ นหุน้ สำมัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำ

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

กำไรสำหรับปี
2563
2562
(พันบำท)
(พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2563
2562
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

85,935

64,594

221,449

221,221

-

-

-

20,834

85,935

64,594

221,449

242,055

กำไรต่อหุน้
2563
2562
(บำท)
(บำท)
0.39

0.29

0.39

0.27

35. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

สำหรับปี 2563
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
กำไรจำกผลกำรดำเนินงำน เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563
ประจำปี 2562
สำหรับปี 2562
เงินปันผลจ่ำยประจำปี 2561 ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2562
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เงินปันผลจ่ำย
จำนวน
ต่อหุน้
เงินปันผลจ่ำย
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)

เงินปันผลจ่ำย
ในเดือน

0.24

53,148

เมษำยน 2563

0.33

72,837

พฤษภำคม 2562

36. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

37. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำนกลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้ ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตำมประเภทของกำร
บริ กำร ซึ่งได้แบ่งโครงสร้ำงของส่ วนกำรดำเนินงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 2 ส่ วนงำนดังนี้
1. ส่ วนงำนกำรให้บริ กำรทำงกำรเงินในรู ปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรให้เช่ำซื้ อและกำรให้เช่ำกำรเงิน กำรให้
สิ นเชื่ อโดยกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยสิ นค้ำและบริ กำร กำรให้กูย้ ืมเงิน และกำร
จัดหำสิ นค้ำให้ลูกค้ำ
2. ส่ วนงำนกำรให้บริ กำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสิ นเชื่อตลอดจนบริ หำรโครงกำรสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มกี ำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
ข้อมูลรำยได้และกำไรและสิ นทรัพย์รวมและหนี้สินรวมของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
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กลุ่ มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้ อยละ 5 ของ
เงิ นเดื อน และเงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้ในอัตรำเท่ำกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนไทยพำณิ ชย์ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณี ที่ออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำ ด้วยกองทุ นดัง กล่ำ ว ในระหว่ำ งปี 2563 และ 2562 กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ เงิ นสมทบดังกล่ำ วเป็ นค่ำ ใช้จ่ำย
จำนวน 1.47 ล้ำนบำท และ 1.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (เฉพำะกิ จกำร: 1.28 ล้ำนบำท และ 1.09 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ)

37.1 ผลกำรดำเนินงำนแยกตำมส่ วนงำน
(หน่วย: พันบำท)
2563
ส่วนงำนกำร
ให้บริ กำรทำง
กำรเงินใน
รู ปแบบต่ำง ๆ
รำยได้
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
- รำยได้ดอกเบี้ย
- รำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริ กำร
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

ส่ วนงำนกำร
ให้บริ กำรข้อมูล
และกำรวิเครำะห์
ข้อมูล

กำรตัดรำยกำร
บัญชีระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

248,732
61,276
28,836

57,520
831

(771)

248,732
118,796
28,896

338,844
(87,297)
(24,080)
(87,432)
(66,062)
(38,096)
35,877

58,351
(132)
(11,848)
(2,194)
(1)
(8,812)
35,364

(771)
771
-

396,424
(86,658)
(35,928)
(89,626)
(66,063)
(46,908)
71,241
(หน่วย: พันบำท)

2562
ส่วนงำนกำร
ให้บริ กำรทำง
กำรเงินใน
รู ปแบบต่ำง ๆ
รำยได้
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
- รำยได้ดอกเบี้ย
- รำยได้ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริ กำร
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
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ส่ วนงำนกำร
ให้บริ กำรข้อมูล
และกำรวิเครำะห์
ข้อมูล

กำรตัดรำยกำร
บัญชีระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

290,930
55,284
24,169

86,000
640

(419)

290,930
141,284
24,390

370,383
(84,397)
(23,037)
(88,211)
(110,522)
(14,622)
49,594

86,640
(17,245)
(2,231)
(13,660)
53,504

(419)
419
-

456,604
(83,978)
(40,282)
(90,442)
(110,522)
(28,282)
103,098

37.2 สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นของส่ วนงำน
(หน่วย: พันบำท)
ส่ วนงำนกำร
ให้บริ กำรข้อมูล
และกำรวิเครำะห์
ข้อมูล

กำรตัดรำยกำร
บัญชีระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์ของส่ วนงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

2,658,808

66,667

(74,691)

2,644,784

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

3,553,301

69,197

(71,753)

3,550,745

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

1,615,511

9,013

(54,691)

1,569,833

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

2,476,986

7,953

(66,753)

2,418,186

หนีส้ ินของส่ วนงำน

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดำเนินธุรกิจหลักในส่ วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนข้ำงต้น และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดียว
คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์
แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรำยได้จำกลู กค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยได้
38. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันนอกเหนือจำกที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุอื่นดังนี้
38.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่ มบริ ษทั มี ภำระผูกพัน รำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวน 5.3 ล้ำนบำท และเฉพำะของ
บริ ษทั ฯจำนวน 5.1 ล้ำนบำท ที่เกี่ ยวข้องกับกำรพัฒนำและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรให้
สิ นเชื่อและกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั (2562: เฉพำะของบริ ษทั ฯ 21.9 ล้ำนบำท)
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ส่วนงำนกำร
ให้บริ กำรทำง
กำรเงินใน
รู ปแบบต่ำงๆ

38.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำบริกำร
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับบริ กำรอื่น อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเงิ นขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตที่เกิดจำกสั ญญำ
บริ กำร ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

5.4
0.3

4.5
3.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
3.8
0.1

3.9
3.0

38.3 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษ ทั ฯมี ภำระจำกกำรเข้ำค้ ำประกันลู ก ค้ำ ของบริ ษ ทั ฯโดยให้ธนำคำรออก
หนังสื อค้ ำประกันซองประกวดรำคำ ซึ่ งธนำคำรได้ออกให้ในนำมลูกค้ำของบริ ษทั ฯเป็ นจำนวน 113 ล้ำนบำท
(2562: 96 ล้ำนบำท) โดยบริ ษ ทั ฯได้นำเงิ นฝำกธนำคำรจำนวน 74 ล้ำนบำท (2562: 45 ล้ำนบำท) เพื่ อ
ค้ ำประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำว ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 16
38.4 โครงกำรร่ วมลงทุนสำหรับพนักงำน
ในระหว่ำงปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งโครงกำรร่ วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง (Employee Joint
Investment Program: EJIP) ซึ่ งมีระยะเวลำโครงกำร 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564
โครงกำรสวัสดิกำรพนักงำนดังกล่ำวถื อเป็ นโครงกำรที่สนับสนุ นให้พนักงำนที่ มีสิทธิ ตำมเงื่ อนไขและ
สมัครใจเข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกเก็บออมโดยกำรซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสมำชิกต้องจ่ำยเงินสะสมเข้ำโครงกำร
เป็ นรำยเดือน ในอัตรำร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงำน แต่ไม่เกิน 100,000 บำทต่อเดือน และกลุ่มบริ ษทั จะ
จ่ำยเงินสมทบให้กบั สมำชิกเป็ นรำยเดือนในจำนวนที่เท่ำกัน สำหรับปี 2563 กลุ่มบริ ษทั จ่ำยเงินสมทบให้กบั
สมำชิ กในโครงกำรดังกล่ำวซึ่ งรวมไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนจำนวน 1.47 ล้ำนบำท
(2562: 1.48 ล้ำนบำท) และเฉพำะบริ ษทั ฯจำนวน 1.33 ล้ำนบำท (2562: 1.34 ล้ำนบำท)
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39. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน

39.1 ควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้กู้ยืม
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ซึ่งคือควำมเสี่ ยงที่
คู่สัญญำหรื อผูก้ ูย้ ืมจะไม่สำมำรถปฏิบตั ิ ตำมเงื่ อนไขและข้อตกลงในสัญญำได้ มีผลให้กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับ
ชำระหนี้ คืนเต็มจำนวนตำมสัญญำ และอำจส่ งผลกระทบต่อรำยได้และเงิ นทุนของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ำยบริ หำร
ควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมำะสม โดยทำกำร
วิเครำะห์เครดิตจำกข้อมูลของลูกค้ำ และติดตำมสถำนะของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง จำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั
อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้สุทธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตำมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรทบทวนแบบจำลองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 9 ที่กำหนดเกี่ยวกับกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยกำรสอบทำนตัวเลขและข้อมูลที่
นำมำใช้ในกำรคำนวณเป็ นระยะเพื่อให้มนั่ ใจว่ำแบบจำลองที่นำมำใช้มีควำมเหมำะสม
ฐำนะเปิ ดสู งสุ ดต่ อควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิตสำหรับสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ฐำนะเปิ ดต่อควำมเสี่ ยงสู งสุ ดเป็ นมูลค่ำขั้นต้นของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นโดยไม่คำนึ งถึงหลักประกันและกำร
ดำเนินกำรใดๆ เพื่อเพิ่มควำมน่ำเชื่ อถือ สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ฐำนะเปิ ด
สู งสุ ดต่อควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต คือ มูลค่ำตำมบัญชีข้นั ต้นก่อนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
กำรวิเครำะห์ คุณภำพด้ ำนเครดิต
บริ ษทั ฯได้แสดงตำรำงมูลค่ำเกี่ยวกับคุ ณภำพด้ำนเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 9 - 14
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เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิ นหมุนเวียนอื่ น ลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น ลู กหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้กู้ยืม ลู กหนี้ จำกกำรรั บซื้ อสิ ทธิ
เรี ยกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน เงินเบิกเกิน
บัญชี และเงิ นกู้ยื มระยะสั้ น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่ น เงิ นกู้ยืมระยะยำว หุ ้นกู้ และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ น
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้

เครื่ องมือทำงกำรเงินและเงินฝำกธนำคำร
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลื อกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินโดยจะ
ลงทุนกับคู่สัญญำที่ได้รับกำรอนุ มตั ิแล้วเท่ำนั้นและอยูใ่ นวงเงินสิ นเชื่ อที่กำหนดให้กบั คู่สัญญำแต่ละรำย
โดยวงเงิ น สิ นเชื่ อ จะถู ก สอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริ ษ ทั เป็ นประจำทุ ก ปี และอำจมี ก ำรปรั บปรุ ง ใน
ระหว่ำงปี ขึ้นอยูก่ บั ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั กำรกำหนดวงเงินดังกล่ำวเป็ น
กำรช่วยลดควำมเสี่ ยงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นจำกผิดนัดชำระของ
คู่สัญญำ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของตรำสำรหนี้และตรำสำรอนุ พนั ธ์ไม่สูงมำกนักเนื่องจำกคู่สัญญำเป็ น
ธนำคำรที่ มี อนั ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อถื อ ด้ำ นเครดิ ต ที่ อยู่ใ นระดับ สู ง ซึ่ ง ประเมิ น โดยสถำบัน จัด อันดับ ควำม
น่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตระหว่ำงประเทศ
39.2 ควำมเสี่ ยงด้ ำนตลำด
ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด คือ ควำมเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั อำจได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บเนื่ องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
จำกอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำของหลักทรัพย์ซ่ ึ งส่ งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศและไม่มีเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ ดังนั้น ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำดจึงมีเฉพำะควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเท่ำนั้น
ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ ยซึ่ งคื อ ควำมเสี่ ยงที่ มูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นจะเปลี่ ยนไป
เนื่ องจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของอัตรำดอกเบี้ ย ในตลำด กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้มี ก ำรบริ หำรควำมเสี่ ย งจำกกำร
เปลี่ ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย โดยกำรปรับโครงสร้ ำงและสัดส่ วนกำรถื อครองสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นที่ มี
ระยะเวลำกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยที่แตกต่ำงกันให้เหมำะสมและเป็ นไปตำมทิศทำงของดอกเบี้ยในตลำด เพื่อให้
ได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมภำยใต้ควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด
หรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำลูกหนี้เช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินอื่น

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

816
900
53
84
-

418
52
47
20
74

5
1

42
5
-

47
5
1,234
952
100
104
75

0.05 - 0.13
7.50 - 15.00
13.50 - 15.00
6.00 - 7.82
5.35 - 7.50
0.13 - 0.80

100
865
5
5
-

390
11
-

58
-

3
77

158
3
1,255
5
16
77

หมำยเหตุ 21
5.25 - 6.25
1.99
1.99 - 4.91
-
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อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2563
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ไม่มี
ตลำด
ดอกเบี้ย

(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
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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งบกำรเงินรวม
2562
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ไม่มี
ตลำด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

878
940
70
95
-

322
41
44
20
45

108
2

128
730
35
-

236
730
35
1,200
981
114
115
47

0.10 - 0.50
6.50 - 15.00
13.70 - 15.00
6.00 - 7.50
4.75 - 7.50
0.38 - 1.05

100
848
73
2

1,101
5
3

150
-

1
-

250
1
1,949
78
5

หมำยเหตุ 21
5.00 - 6.25
1.94 - 2.60
1.99 - 4.91

(หน่วย: ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำลูกหนี้เช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินอื่น

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

816
900
53
84
-

418
52
47
20
74

5
1

29
6
-

34
6
1,234
952
100
104
75

0.05 - 0.13
7.50 - 15.00
13.50 - 15.00
6.00 - 7.82
5.35 - 7.50
0.13 - 0.80

100
54
865
5
5
-

390
9
-

58
-

3
77

158
3
54
1,255
5
14
77

หมำยเหตุ 21
1.50
5.25 - 6.25
1.99
1.99 - 4.91
-
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อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำ
ไม่มี
ตลำด
ดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ภำยใน มำกกว่ำ 1
ตำมรำคำ
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตลำด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ตำมสัญญำ
(ร้อยละต่อปี )

878
940
70
95
-

322
41
44
20
45

106
2

128
730
36
-

234
730
36
1,200
981
114
115
47

0.10 - 0.50
6.50 - 15.00
13.70 - 15.00
6.00 - 7.50
4.75 - 7.50
0.38 - 1.05

100
66
848
73
2

1,101
5
3

150
-

1
-

250
1
66
1,949
78
5

หมำยเหตุ 21
1.50
5.00 - 6.25
1.94 - 2.60
1.99 - 4.91

39.3 ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง

กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้ำงแหล่งเงินทุนระยะสั้น
และระยะยำวที่ เหมำะสม นอกจำกนี้ กลุ่ ม บริ ษ ทั มี นโยบำยในกำรดำรงสภำพคล่ องเพื่อให้ม นั่ ใจว่ำ มี
สภำพคล่องที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในปั จจุบนั และอนำคต
รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ไม่ใช่ ตรำสำรอนุ พนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 ซึ่ งพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั สำมำรถแสดง
ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
เมื่อทวงถำม
รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำลูกหนี้เช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินอื่น
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

8
8

งบกำรเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี

150
3
865
5
5
65
1,093

390
11
12
413

รวม

158
3
1,255
5
16
77
1,514
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ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั จะไม่สำมำรถชำระหนี้ หรื อปฏิบตั ิตำมภำระผูกพัน
เมื่อถึงกำหนดเนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้หรื อไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม หรื อสำมำรถจัดหำเงินทุนได้ดว้ ยตันทุนที่สูงเกิ นกว่ำระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งอำจส่ งผลกระทบต่อรำยได้และเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และอนำคต

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่เกิน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี

เมื่อทวงถำม
รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
หุน้ กู้
หนี้สินตำมสัญญำลูกหนี้เช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินอื่น
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

8
54
62

150
3
865
5
5
65
1,093

รวม

390
9
12
411

158
3
54
1,255
5
14
77
1,566

39.4 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว

-

730

-

730

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุน
แต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมโดยแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

มูลค่ำตำม
บัญชี

ระดับ 1

47
5
1,234
952
100
104
75

47
1

5
1,234
952
74

106
100
-

47
5
1,234
952
106
100
75

158
3
1,255
5
16
77

8
-

150
3
1,268
77

5
14
-

158
3
1,268
5
14
77

รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หุ้นกู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

มูลค่ำตำม
บัญชี

ระดับ 1

236
35
1,200
981
114
115
47

236
2

35
1,200
981
45

116
101
-

236
35
1,200
981
116
101
47

250
1
1,949
78
5

-

250
1
1,966
-

70
4

250
1
1,966
70
4

รวม

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 225

งบการเงิน

สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้ อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หุ้นกู้
หนี้สินตำมสัญญำลูกหนี้เช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินอื่น

งบกำรเงินรวม
2563
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: ล้ำนบำท)

มูลค่ำตำม
บัญชี
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื
ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หุ ้นกู้
หนี้สินตำมสัญญำลูกหนี้ เช่ำซื้ อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

34
6
1,234
952
100
104
75

34
1

6
1,234
952
74

106
100
-

34
6
1,234
952
106
100
75

158
3
1,255
5
14
77

8
-

150
3
1,268
77

5
12
-

158
3
1,268
5
12
77
(หน่วย: ล้ำนบำท)

มูลค่ำตำม
บัญชี
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเงินให้กูย้ มื
ลูกหนี้ จำกกำรรับซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หุ ้นกู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

234
36
1,200
981
114
115
47

234
2

36
1,200
981
45

116
101
-

234
36
1,200
981
116
101
47

250
1
1,949
78
5

-

250
1
1,966
-

70
4

250
1
1,966
70
4

กำรจัดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 เป็ นไปตำมที่กำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.16
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินเบิกเกินบัญชี และเงิน
กูย้ ืมระยะสั้น เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำ ตำม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)

มูลค่ำยุติธรรมของลูกหนี้ ตำมสัญญำเงิ นให้กูย้ ืม ลูกหนี้ ตำมสัญญำรับซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ อง ลูกหนี้ ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้ อประมำณตำมมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลด
ด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำดปัจจุบนั ของเงินให้กูย้ มื ประเภทเดียวกัน

ค)

มูลค่ำยุติธรรมของหุ ้นกู้ หนี้สินตำมสัญญำเช่ ำ ประมำณจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ำยใน
อนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั สำหรับเงินกูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

ง)

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยำวมีอตั รำดอกเบี้ยปรับตำมอัตรำตลำดจึงประมำณตำมมูลค่ำตำม
บัญชี

40. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนับ สนุ น กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ ำ งมู ล ค่ ำ กำรถื อ หุ ้น ให้ก ับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น โดย ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2563 กลุ่ มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 1.46:1 (2562: 2.14:1) และเฉพำะบริ ษทั มี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.56:1 (2562: 2.30:1)
41. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ของบริ ษทั ฯเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี
2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.18 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 39.86 ล้ำนบำท เงินปั นผลนี้จะจ่ำย
และบันทึกบัญชีภำยหลังจำกกำรได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ น้ แล้วต่อไป
42. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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งบการเงิน

ก)
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เอกสารแนบ

1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูู้บริหาร ผูู้ม ีอำานาจควบคุม ผูู้ท่ไี ดรับมอบหมายใหรับผู้ิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผูู้ท ี่ไดรับมอบหมายใหรับผู้ิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี เลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง

พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์
มงคลหัตั้ถืี
ประธุานกรรมการ
และกรรมการอิสิระ

อายุ (ป)
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นิตั้ิศาสิตั้ร์มหาบัณฑ์ิตั้
จุฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

-

ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2555-ปัจจุบัน

หลักสิ้ตั้ร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที� 8/2004

ประธุานกรรมการ บมจ. ลีซ อิท
บริษัท
และกรรมการอิสิระ

2542-ปัจจุบัน

หลักสิ้ตั้ร Audit Committee
Program (ACP)
รุ่นที� 14/2006

กรรมการอิสิระ
และกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ�ง ดำาเนินธุุรกิจรับเหมาก่อสิร้างงานทุกประเภท แบ่งเป็น
แอนด์คอนสิตั้รัคชั�น
2 ประเภทใหญ่่ๆ ได้แก่ งานโยธุา และงานเคร่�องกล

2542-ปัจจุบัน

บมจ. เอสิทีพื่ี แอนด์ไอ

หลักสิ้ตั้ร Finance for
Non-Finance Directors
(FND) รุ่นที� 30/2006

กรรมการอิสิระ
และกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสิระ และ บมจ. เคร่อไทยโฮลดิ�ง
ประธุาน
คณะกรรมการ
บริหารควัามเสิี�ยง

ประกอบธุุรกิจถื่อหุ้นในบริษัทอ่�น
(Holding Company)

2563-ปัจจุบัน

ประธุานกรรมการ บจ. วััน พื่าวัเวัอร์
และกรรมการอิสิระ

ผู้ลิตั้และจำาหน่ายไฟิฟิ้าพื่ลังงานแสิงอาทิตั้ย์

2556-ปัจจุบัน

ที�ปรึกษา

บมจ. เอสิวัีโอเอ

ผู้้้จัดจำาหน่ายเคร่�องคอมพื่ิวัเตั้อร์และอุปกรณ์ตั้่อพื่่วัง
ตั้่างๆ

2556-ปัจจุบัน

ที�ปรึกษา

บจ. ดาตั้้าวััน เอเชีย
(ประเทศไทย)

ให้คำาปรึกษาทางด้านซอฟิท์แวัร์

2554-ปัจจุบัน

ที�ปรึกษากฎหมาย บจ. ข้อม้ลเครดิตั้แห่งชาตั้ิ

หลักสิ้ตั้ร Directors
Certification Program (DCP)
รุ่นที� 117/2009

165,000 หุ้น

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ คำ�า
ประกันซอง สิินเช่�อโครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

ประกอบธุุรกิจ แปรร้ปโครงสิร้างเหล็ก งานประกอบ
และเช่�อมท่อ งานประกอบโรงงานสิำาเร็จร้ป และ
งานแปรร้ปผู้ลิตั้ภัณฑ์์เหล็กอ่�นๆ

ให้บริการข้อม้ลเครดิตั้

นายพื่งษ์ศกั ดิ�
ชิวัชรัตั้น์
กรรมการอิสิระ และ
ประธุานกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

อายุ (ป)
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ปริญ่ญ่าโท Computer
Engineering Northeastern
University
Boston, Massachusetts

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2563–ปัจจุบัน กรรมการอิสิระและ บมจ. ลีซ อิท
ประธุานกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

ปริญ่ญ่าโท Economic Policy
& Planning Northeastern
University
Boston, Massachusetts

2559-ปัจจุบัน

คณะกรรมการ
กองบัญ่ชาการ
ตั้รวัจสิอบและ
ตั้ำารวัจนครบาล
ตั้ิดตั้ามการบริหาร (กตั้ตั้ร กทม)
งานตั้ำารวัจ

หน่วัยงานภาครัฐ

ปริญ่ญ่าตั้รี สิถืิตั้ิ
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

2557-ปัจจุบัน

กรรมการวัิทยาลัย มหาวัิทยาลัยเทคโนโลยี
นวััตั้กรรมและ
รัตั้นโกสิินทร์
การจัดการ

สิถืาบันการศึกษา

2550-2559

กรรมการสิภา
มหาวัิทยาลัย

สิถืาบันการศึกษา

2550-2552

หน่วัยงานภาครัฐ

หลักสิ้ตั้รการเม่อง
การปกครองในระบอบ
ประชาธุิปไตั้ยสิำาหรับ
ผู้้้บริหารระดับสิ้ง (ปปร12)
สิถืาบันพื่ระปกเกล้า

กรรมการโยธุาธุิการ กระทรวังมหาดไทย
และผู้ังเม่อง

2550-2552

กรรมการ
แรงงานสิัมพื่ันธุ์

หน่วัยงานภาครัฐ

2550-2552

กรรมการศ้นย์ขอ้ ม้ล ศ้นย์ขอ้ ม้ลเครดิตั้ไทย
เครดิตั้ไทย

ให้บริการข้อม้ลเครดิตั้

หลักสิ้ตั้รวัิทยาการตั้ลาดทุน
(วัตั้ท 9) สิถืาบันวัิทยาการ
ตั้ลาดทุน ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย

2549-2551

กรรมการผู้้้จัดการ ธุนาคารพื่ัฒนาวัิสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs Bank)

สิถืาบันการเงิน

หลักสิ้ตั้รการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วัม
เอกชน (วัปรอ 388)
วัิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

-

-

มหาวัิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตั้นโกสิินทร์

กระทรวังแรงงาน
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เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง
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สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

นายพื่งษ์ศักดิ�
ชิวัชรัตั้น์ (ตั้่อ)

นายสิุทัศน์
ขันเจริญ่สิุข
กรรมการอิสิระ และ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

62

ปริญ่ญ่าโท
สิาขาบริหารธุุรกิจ
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์
หลักสิ้ตั้ร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 15/2004
หลักสิ้ตั้ร Board
Performance Evaluation
สิมาคมสิ่งเสิริมสิถืาบัน
กรรมการไทย รุ่นที� 2/2007

2,035,000 หุ้น

-

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2552-2553

รองกรรมการ
ผู้้้จัดการสิายงาน
คอมพื่ิวัเตั้อร์

ธุนาคารอาคารสิงเคราะห์

สิถืาบันการเงิน

2547-2549

ผู้้้อำานวัยการ
ศ้นย์ข้อม้ล
อสิังหาริมทรัพื่ย์

ธุนาคารอาคารสิงเคราะห์

สิถืาบันการเงิน

2542-2545

ผู้้้จัดการฝ่่าย
คอมพื่ิวัเตั้อร์

ธุนาคารกรุงไทย

สิถืาบันการเงิน

2556-ปัจจุบัน

กรรมการอิสิระ
และกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2539-ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. อาร์พื่ีซีจี

บริษัทลงทุนและจำาหน่าย ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ปิโตั้รเลียม และ
ปิโตั้รเคมี ได้แก่ นำ�ามันดีเซลหมุนเร็วั นำ�ามันเตั้า และ
เคมีภัณฑ์์

2534-ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ. เพื่ทโทร-อินสิตั้ร้เมนท์ ขายและให้บริการ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสิ์ เคร่�องม่อ
และเคร่อ� งจักร

รศ.ดร.สิุดา
สิุวัรรณาภิรมย์
กรรมการอิสิระ และ
กรรมการตั้รวัจสิอบ

อายุ (ป)
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ปริญ่ญ่าเอก
สิาขาบริหารธุุรกิจ
มหาวัิทยาลัยบ้รพื่า

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ
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2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสิระ
และกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2561-ปัจจุบัน

ที�ปรึกษา

บจ. แอพื่พื่ลายด์ เมททัล
พื่รีซิชั�น เทคโนโลยี

โรงงานผู้ลิตั้ จำาหน่าย นำาเข้า สิ่งออก ท่อเหล็กหล่อ
ท่อแสิตั้นเลสิ แหวันโลหะ ล้กกลิ�ง ชิ�นสิ่วันผู้ลิตั้ภัณฑ์์
โลหะทุกชนิดทุกประเภท

ปริญ่ญ่าโท
Master of Business Practices
University of South Australia

2561-ปัจจุบัน

กรรมการบัณฑ์ิตั้
วัิทยาลัย

มหาวัิทยาลัยราชภัฏิ
สิวันสิุนันทา

สิถืาบันการศึกษา

ปริญ่ญ่าตั้รี
สิาขาบริหารธุุรกิจ
มหาวัิทยาลัยเกษตั้รศาสิตั้ร์

2548-ปัจจุบัน

กรรมการอ่าน
กระทรวังอุดมศึกษา
ผู้ลงานทางวัิชาการ วัิทยาศาสิตั้ร์ วัิจัย
และนวััตั้ิกรรม

หน่วัยงานของรัฐ

หลักสิ้ตั้รป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐ
รวัมเอกชน รุ่นที� 20

2563-ปัจจุบัน

กรรมการหลักสิ้ตั้ร คณะกรรมการเล่อกตั้ั�ง
การพื่ัฒนาการเม่อง
และการเล่อกตั้ั�ง
ระดับสิ้ง

หน่วัยงานของรัฐ

2559-2563

รองอธุิการบดี
มหาวัิทยาลัย
นครพื่นม

สิถืาบันการศึกษา

ปริญ่ญ่าโท
พื่าณิชยศาสิตั้ร์มหาบัณฑ์ิตั้
(บุคลากร)
จุฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย

Certificate in Personnel
Management Practice
Asian Productivity
Organization

-

-

มหาวัิทยาลัยนครพื่นม

ปริญ่ญ่าบัตั้ร
พื่าณิชยศาสิตั้ร์มหาบัณฑ์ิตั้
(บุคลาการ)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง

นางวัสิรา
โชตั้ิธุรรมรัตั้น์
กรรมการอิสิระ
และกรรมการตั้รวัจสิอบ

อายุ (ป)

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญ่ญ่าโท
คณะพื่าณิชย์ศาสิตั้ร์
และการบัญ่ชี
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์
ปริญ่ญ่าตั้รี
คณะพื่าณิชย์ศาสิตั้ร์
และการบัญ่ชี
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์
หลักสิ้ตั้ร Director
Accreditation Program
(DCP) รุ่นที� 117/2009
หลักสิ้ตั้ร Advanced Audit
Committee Program
(AACP) รุ่นที� 25/2017

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

-

-

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2563-ปัจจุบัน

กรรมการอิสิระและ บมจ. ลีซ อิท
กรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

ปัจจุบัน

กรรมการอิสิระและ บมจ. คิวัทีซี เอนเนอร์ย�ี
กรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

ผู้ลิตั้และจำาหน่ายหม้อแปลงไฟิฟิ้า

ปัจจุบัน

Accounting
Director

กลุม่ บริษัท ซัมมิท,
Summit Auto Body
Industry Co, Ltd.

ชิ�นสิ่วันรถืยนตั้์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ศุภมิตั้ร ฟิ้้ด (2014)

อาหารและบริการ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ศุภมิตั้ร ฟิ้้ด (2015)

อาหารและบริการ

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ศุภมิตั้ร ฟิ้้ด (2017)

อาหารและบริการ

2557-2558

ประธุานเจ้าหน้าที� กลุม่ บริษัท ซัมมิท,
ฝ่่ายบัญ่ชี
Summit Auto Seat
Industry Co, Ltd.

ชิ�นสิ่วันรถืยนตั้์

2550-2556

กรรมการและ
บมจ. ทีมพื่รีซิซั�น
ประธุานเจ้าหน้าที�
ฝ่่ายการเงินและ
บัญ่ชี

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสิ์

2548-2549

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสิ์
Division Controller บมจ. เบนช์มาร์ค
อิเล็กทรอนิกสิ์ (ประเทศไทย)

นางสิาวัปาริฉัตั้ร
เหล่าธุีระศิริวังศ์
กรรมการบริหารอาวัุโสิ
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ
ลงนามผู้้กพื่ันบริษัทฯ)

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

65

ปริญ่ญ่าโท Executive MBA
มหาวัิทยาลัยเกษตั้รศาสิตั้ร์

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ประเภทธุรกิจ

ชือ่ บริษทั

2561-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
อาวัุโสิ

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสิระ
และกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

บมจ. ฟิอร์จ้น พื่าร์ท
อินดัสิตั้รี�

ผู้้้ผู้ลิตั้ชิ�นสิ่วันยานยนตั้์

2561-ปัจจุบัน

กรรมการผู้้้ทรง กระทรวังศึกษาธุิการ
คุณวัุฒิด้านการเงิน
กองทุนสิงเคราะห์

หน่วัยงานของรัฐ

หลักสิ้ตั้รนักบริหารการ
อุตั้สิาหกรรมระดับสิ้ง
กระทรวังอุตั้สิาหกรรม รุ่นที� 9

2559-2560

รองกรรมการ
ผู้้้จัดการใหญ่่
อาวัุโสิ

กลุม่ ที ซี ซี แลนด์ และ
กลุม่ แอสิเสิทเวัิรด์
คอร์ปอเรชั�น จำากัด

พื่ัฒนาอสิังหาริมทรัพื่ย์

หลักสิ้ตั้รนักบริหารระดับสิ้ง
ธุรรมศาสิตั้ร์เพื่่อ� สิังคม รุน่ ที� 2

2550-2559

รองกรรมการ
ผู้้้จัดการ

ธุนาคารพื่ัฒนาวัิสิาหกิจ
สิถืาบันการเงิน
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(ประเทศไทย)

2556-2557

รักษาการกรรมการ ธุนาคารพื่ัฒนาวัิสิาหกิจ
สิถืาบันการเงิน
ผู้้้จัดการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(ประเทศไทย)

2556-2557

กรรมการบริหาร
ควัามเสิี�ยง

ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาการบัญ่ชี
คณะพื่าณิชย์และการบัญ่ชี
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์
หลักสิ้ตั้รการบริหารเศรษฐกิจ
สิาธุารณะสิำาหรับนักบริหาร
ระดับสิ้ง (ประกาศนียบัตั้ร
ชั�นสิ้ง) รุ่นที�12
สิถืาบันพื่ระปกเกล้า
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หลักสิ้ตั้ร Director
Certification Program (DCP)
รุ่นที� 75/2556
สิมาคมสิ่งเสิริมสิถืาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสิ้ตั้ร Bourse Game
(Foreign Exchange
Trading), Citibank Bangkok
THAILAND

20,000 หุน้

-

บจ. ข้อม้ลเครดิตั้แห่งชาตั้ิ

ศ้นย์การจัดเก็บและประมวัลข้อม้ลเครดิตั้ของประเทศ

หลักสิ้ตั้ร International
Banker Chase
Manhattan Bank, NY USA.

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง

อายุ (ป)

นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์

60

กรรมการ และ
กรรมการผู้้จ้ ดั การ
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ
ลงนามผู้้กพื่ันบริษัทฯ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญ่ญ่าโท
สิาขาการบัญ่ชี
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

6,713,976 หุ้น
(3,941,546 หุน้
และค้่สิมรสิ
ประกาศนียบัตั้รผู้้้สิอบบัญ่ชี 2,772,430 หุน้ )
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์
ปริญ่ญ่าตั้รีบัญ่ชีบัณฑ์ิตั้
(สิาขาบัญ่ชีตั้้นทุน)
จุฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย
หลักสิ้ตั้ร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที� 15/2004
หลักสิ้ตั้รสิัมมนาพื่ิจารณ์
IFRS 9,IFRS 7 และ IAS 32
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย
หลักสิ้ตั้รผู้้้บริหารระดับสิ้ง
สิถืาบันวัิทยาการตั้ลาดทุน
รุ่นที� 27 (วัตั้ท.27)

-

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2549-ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ลีซ อิท
และกรรมการผู้้จ้ ดั การ

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2550-2555

ผู้้้จัดจำาหน่ายเคร่�องคอมพื่ิวัเตั้อร์และอุปกรณ์ตั้่อพื่่วัง
ตั้่างๆ

กรรมการ

บมจ. เอสิวัีโอเอ

ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง

นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์
นิโรจน์ธุนรัฐ
กรรมการ
และผู้้้ช่วัยกรรมการ
ผู้้้จัดการ-สินับสินุน
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ
ลงนามผู้้กพื่ันบริษัทฯ)

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

38

ปริญ่ญ่าโท สิาขาการจัดการ
ทางการตั้ลาด
คณะบริหารธุุรกิจ
มหาวัิทยาลัย Aston
ประเทศอังกฤษ
ปริญ่ญ่าตั้รี
อักษรศาสิตั้ร์บัณฑ์ิตั้
(สิาขาภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

1,950,641 หุ้น
(300,641 หุ้น
และค้่สิมรสิ
1,650,000 หุน้ )

-

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

2558-ปัจจุบัน

กรรมการ และ
ผู้้้ช่วัยกรรมการ
ผู้้้จัดการ

2563-ปัจจุบัน

กรรมการผู้้้จัดการ บจ. ย้ไลท์ ดิจิตั้อล

2549-2558

ผู้้้จัดการ
ฝ่่ายการตั้ลาด

บมจ. ลีซ อิท

ประเภทธุรกิจ

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า
บริการซ่�อสิินค้าผู้่อนชำาระผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกสิ์

บมจ. เจริญ่โภคภัณฑ์์อาหาร ธุรุกจิ อาหารครบวังจร

หลักสิ้ตั้ร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 131/2016

เอกสารแนบ 1

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 235

หลักสิ้ตั้ร Fraud Risk
Management and Internal
Auditing of Financial
Institution รุ่นที� 7 จัดโดย
สิมาคมสิถืาบันการศึกษา
การธุนาคารและการเงินไทย

236 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ชื่อ

พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถืี
นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์
นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข
รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์
นางวัสิรา โชตั้ิธุรรมรัตั้น์
นางปาริฉัตั้ร เหล่าธุีระศิริวังศ์
นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์
ค้่สิมรสิ
นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ
ค้่สิมรสิ

ตำาแหนง

การถือหุน
ณ วันที่ 1/1/2563

ซื้อระหวางป

ขายระหวางป

ประธุานกรรมการ และกรรมการอิสิระ
ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ และกรรมการอิสิระ
กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการอิสิระ และกรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการบริหารอาวัุโสิ
กรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการ
กรรมการ และผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ
-

165,000 หุ้น
2,035,000 หุ้น
20,000 หุ้น
3,459,359 หุ้น
2,772,430 หุ้น
178,421 หุ้น
1,650,000 หุ้น

482,187 หุ้น
122,220 หุ้น
-

-

การถือหุน
ณ วันที่ 31/12/2563

165,000 หุ้น
2,035,000 หุ้น
20,000 หุ้น
3,941,546 หุ้น
2,772,430 หุ้น
300,641 หุ้น
1,650,000 หุ้น

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผูู้บริหาร, ผูู้ที่ไดรับมอบหมายใหรับผู้ิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง

อายุ (ป)

นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์

60

กรรมการ และ
กรรมการผู้้้จัดการ
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ
ลงนามผู้้กพื่ันบริษัทฯ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญ่ญ่าโท
สิาขาการบัญ่ชี
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

6,713,976 หุ้น
(3,941,546 หุน้
และค้่สิมรสิ
ประกาศนียบัตั้รผู้้้สิอบบัญ่ชี 2,772,430 หุน้ )
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์
ปริญ่ญ่าตั้รีบัญ่ชีบัณฑ์ิตั้
(สิาขาบัญ่ชีตั้้นทุน)
จุฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย

-

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2549-ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ลีซ อิท
และกรรมการผู้้้จัดการ

ให้บริการสิินเช่�อประเภทสิัญ่ญ่าเช่าทางการเงิน
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2550-2555

ผู้้้จัดจำาหน่ายเคร่�องคอมพื่ิวัเตั้อร์และอุปกรณ์ตั้อ่ พื่่วัง
ตั้่างๆ

กรรมการ

บมจ. เอสิวัีโอเอ

หลักสิ้ตั้ร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที� 15/2004

หลักสิ้ตั้รผู้้้บริหารระดับสิ้ง
สิถืาบันวัิทยาการตั้ลาดทุน
รุ่นที� 27 (วัตั้ท.27)

เอกสารแนบ 1

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 237

หลักสิ้ตั้รสิัมมนาพื่ิจารณ์
IFRS 9, IFRS 7 และ IAS 32
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย

238 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง

นางสิาวัปาริฉัตั้ร
เหล่าธุีระศิริวังศ์
กรรมการบริหารอาวัุโสิ
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ
ลงนามผู้้กพื่ันบริษัทฯ)

อายุ (ป)

65

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญ่ญ่าโท Executive MBA
มหาวัิทยาลัยเกษตั้รศาสิตั้ร์

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2561-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
อาวัุโสิ

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสิระ
และกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ

บมจ. ฟิอร์จ้น
พื่าร์ท อินดัสิตั้รี�

ผู้้้ผู้ลิตั้ชิ�นสิ่วันยานยนตั้์

2561-ปัจจุบัน

กรรมการผู้้้ทรง กระทรวังศึกษาธุิการ
คุณวัุฒิดา้ นการเงิน
กองทุนสิงเคราะห์

หลักสิ้ตั้รนักบริหาร
การอุตั้สิาหกรรมระดับสิ้ง
กระทรวังอุตั้สิาหกรรม รุ่นที� 9

2559-2560

รองกรรมการ
ผู้้้จัดการใหญ่่
อาวัุโสิ

กลุม่ ที ซี ซี แลนด์ และกลุม่ พื่ัฒนาอสิังหาริมทรัพื่ย์
แอสิเสิทเวัิรด์ คอร์ปอเรชั�น
จำากัด

หลักสิ้ตั้รนักบริหารระดับสิ้ง
ธุรรมศาสิตั้ร์เพื่่�อสิังคม รุ่นที� 2

2550-2559

รองกรรมการ
ผู้้้จัดการ

ธุนาคารพื่ัฒนาวัิสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(ประเทศไทย)

สิถืาบันการเงิน

2556-2557

รักษาการกรรมการ ธุนาคารพื่ัฒนาวัิสิาหกิจ
ผู้้้จัดการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(ประเทศไทย)

สิถืาบันการเงิน

2556-2557

กรรมการบริหาร
ควัามเสิี�ยง

ศ้นย์การจัดเก็บและประมวัลข้อม้ลเครดิตั้ของประเทศ

ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาการบัญ่ชี
คณะพื่าณิชย์และการบัญ่ชี
มหาวัิทยาลัยธุรรมศาสิตั้ร์
หลักสิ้ตั้รการบริหารเศรษฐกิจ
สิาธุารณะสิำาหรับนักบริหาร
ระดับสิ้ง
(ประกาศนียบัตั้รชัน� สิ้ง) รุน่ ที� 12
สิถืาบันพื่ระปกเกล้า

หลักสิ้ตั้ร Director
Certification Program (DCP)
รุ่นที� 75/2556
สิมาคมสิ่งเสิริมสิถืาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสิ้ตั้ร Bourse Game
(Foreign Exchange
Trading), Citibank
Bangkok THAILAND
หลักสิ้ตั้ร International
Banker Chase
Manhattan Bank,
NY USA.

20,000 หุ้น

-

บจ. ข้อม้ลเครดิตั้แห่งชาตั้ิ

หน่วัยงานของรัฐ

ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง

นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์
นิโรจน์ธุนรัฐ
กรรมการ
และผู้้้ช่วัยกรรมการ
ผู้้้จัดการ-สินับสินุน
(กรรมการผู้้้มีอำานาจ
ลงนามผู้้กพื่ันบริษัทฯ)

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

38

ปริญ่ญ่าโท สิาขาการจัดการ
ทางการตั้ลาด
คณะบริหารธุุรกิจ
มหาวัิทยาลัย Aston
ประเทศอังกฤษ
ปริญ่ญ่าตั้รี
อักษรศาสิตั้ร์บัณฑ์ิตั้
(สิาขาภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

1,950,641 หุ้น
(300,641 หุ้น
และค้่สิมรสิ
1,650,000 หุน้ )

-

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2558-ปัจจุบัน

กรรมการ และ
บมจ. ลีซ อิท
ผู้้้ช่วัยกรรมการ
ผู้้้จัดการ-สินับสินุน

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2563-ปัจจุบัน

กรรมการผู้้้จัดการ บจ. ย้ไลท์ ดิจิตั้อล

บริการซ่�อสิินค้าผู้่อนชำาระผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกสิ์

2549-2558

ผู้้้จัดการ
ฝ่่ายการตั้ลาด

บมจ. เจริญ่โภคภัณฑ์์อาหาร ธุุรกิจอาหารครบวังจร

หลักสิ้ตั้ร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 131/2016

เอกสารแนบ 1

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 239

หลักสิ้ตั้ร Fraud Risk
Management and Internal
Auditing of Financial
Institution รุ่นที� 7 จัดโดย
สิมาคมสิถืาบันการศึกษา
การธุนาคารและการเงินไทย

240 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง

นางชลธุิชา
ศุภลักษณ์เมธุา

อายุ (ป)

49

ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชี
และการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาบัญ่ชี
175,152 หุน้
คณะบัญ่ชี มหาวัิทยาลัยสิยาม

-

ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาสิถืิตั้ิ
คณะวัิทยาศาสิตั้ร์
มหาวัิทยาลัยศิลปากร
IRCA Lead Assessor
(ISO9001:2008
Strategic CFO in Capital Markets
รุ่นที� 2/2559 ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
แห่งประเทศไทย

นางรุ่งนภา โอกาศ

58

ผู้้้ช่วัยกรรมการ
ผู้้้จัดการ-ปฏิิบัตั้กิ าร

นางสิาวัปิยนันท์ มงคล
เลขานุการบริษัท
และผู้้้จัดการทั�วัไป
ฝ่่ายพื่ัฒนาควัามยั�งย่น

49

ปริญ่ญ่าโท
สิาขาบริหารธุุรกิจ
มหาวัิทยาลัยรามคำาแหง

185,951 หุน้

ปริญ่ญ่าโท
157,036 หุน้
สิาขาเศรษฐศาสิตั้ร์อตัุ้ สิาหกรรม
คณะพื่ัฒนาการเศรษฐกิจ
สิถืาบันบัณฑ์ิตั้
พื่ัฒนบริหารศาสิตั้ร์ (NIDA)
ประกาศนียบัตั้รสิำาหรับ
เลขานุการบริษัท (CSP)
98/2019

-

-

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง
ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บมจ. ลีซ อิท
2557-ปัจจุบัน ผู้้้อำานวัยการ
ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำ�าประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2561-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการ บจ. ลิท เซอร์ซิสิ
ผู้้้จัดการ
แมเนจเม้นท์

บริการวัิเคราะห์สิินเช่�อธุุรกิจ

2563-ปัจจุบัน กรรมการ

บจ. ย้ไลท์ ดิจิตั้อล

บริการซ่�อสิินค้าผู้่อนชำาระผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกสิ์

2550-ปัจจุบัน ผู้้้ช่วัยกรรมการ
ผู้้้จัดการปฏิิบัตั้กิ าร

บมจ. ลีซ อิท

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำ�าประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2563-ปัจจุบัน กรรมการ

บจ. ย้ไลท์ ดิจิตั้อล

ให้บริการสิินเช่อ� แบบผู้่อนชำาระผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกสิ์

2562-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ลีซ อิท
และผู้้้จัดการทั�วัไป
ฝ่่ายพื่ัฒนาควัาม
ยั�งย่น

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำ�าประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

2561-ปัจจุบัน กรรมการ

บจ. ลิท เซอร์วัสิิ แมเนจเม้นท์ บริการวัิเคราะห์สิินเช่�อธุุรกิจ

2549-2561

บมจ. ลีซ อิท

ผู้้้จัดการทั�วัไป
ฝ่่ายเครดิตั้และ
นิตั้ิกรรมสิัญ่ญ่า

นางสิาวัประภาพื่รรณ
รักธุรรม

อายุ (ป)

53

ผู้้้จัดการทั�วัไป
แผู้นกบริหารจัดการ
ทั�วัไป
นายณัฏิฐวััฒน์
ศรีลาโพื่ธุิ�

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญ่ญ่าโท บริหารธุุรกิจ
มหาวัิทยาลัยนานาชาตั้ิ
แสิตั้มป์ฟิอร์ด

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท* ทางครอบครัว
(31/12/2563) ระหวางผูู้บ ริหาร

ผู้้้จัดการอาวัุโสิ
ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

ชวงเวลา

ตำาแหนง

ชือ่ บริษทั

-

2549-ปัจจุบัน ผู้้้จัดการทั�วัไป
บมจ. ลีซ อิท
ฝ่่ายบริหารจัดการ
ทั�วัไป

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

-

-

บมจ. ลีซ อิท
2562-ปัจจุบัน ผู้้้จัดการทั�วัไป
ฝ่่ายขายและการตั้ลาด

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาบัญ่ชี
มหาวัิทยาลัยศรีปทุม
53

ปริญ่ญ่าโท สิถืาบันบัณฑ์ิตั้
พื่ัฒนบริหารศาสิตั้ร์(นิด้า)

51

ปริญ่ญ่าตั้รี
ภาควัิชาการเงินและการ
บัญ่ชี มหาวัิทยาลัยราชภัฎ
สิวันสิุนันทา
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ปริญ่ญ่าตั้รี คณะบัญ่ชี
มหาวัิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเภทธุรกิจ

50,451 หุ้น

ผู้้้จัดการทั�วัไป
ฝ่่ายขายและการตั้ลาด

นางสิาวัวัิภาจรี
ธุน้เศรษฐ

ประสบการณการทำางานในระยะ 5 ปยอ นหลัง

-

-

2560-2561

First Vice
President

บจ. บริหารสิินทรัพื่ย์
ธุนาคารอิสิลาม

บริษัทบริหารสิินทรัพื่ย์ภาครัฐ

2559-2560

Vice President

ธุนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สิถืาบันการเงิน

2562-ปัจจุบัน ผู้้้จัดการอาวัุโสิ
บมจ. ลีซ อิท
ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

2539-2561

ให้ บ ริ ก ารสิิ น เช่� อ ประเภทสิั ญ่ ญ่าเช่ า ทางการเงิ น
สิัญ่ญ่าเช่าซ่�อ และสิินเช่�อการรับโอนสิิทธุิเรียกร้อง
รวัมทั� ง มี บ ริ ก าร สิิ น เช่� อ เพื่่� อ การจั ด หาหนั ง สิ่ อ
คำา� ประกันซอง สิินเช่อ� โครงการ และบริการจัดหาสิินค้า

ผู้้้อำานวัยการ
บมจ. เอสิจีเอฟิ แคปปิตั้อล ธุุรกิจการเงิน
ฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำาแหนง
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ชื่อ

นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์
ค้่สิมรสิ
นางปาริฉตั้ั ร เหล่าธุีระศิริวังศ์
นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ
ค้่สิมรสิ
นางชลธุิชา ศุภลักษณ์เมธุา
นางรุง่ นภา โอกาศ
นางสิาวัปิยนันท์ มงคล
นางสิาวัประภาพื่รรณ รักธุรรม
นายณัฏิฐวััฒน์ ศรีลาโพื่ธุิ�
นางสิาวัวัภาจรี ธุน้เศรษฐ์

ตำาแหนง

กรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการ
กรรมการบริหารอาวัุโสิ
กรรมการ และผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ
ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน
ผู้้้ชวั่ ยกรรมการผู้้้จัดการ
เลขานุการบริษัทและ
ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายพื่ัฒนาควัามยั�งย่น
ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายบริหารจัดการทั�วัไป
ผู้้้จัดการทั�วัไปฝ่่ายขายและการตั้ลาด
ผู้้้จัดการอาวัุโสิฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

การถือหุน
ณ วันที่ 1/1/2563

ซื้อระหวางป

ขายระหวางป

3,459,359 หุ้น
2,772,430 หุ้น
20,000 หุ้น
178,421 หุ้น
1,650,000 หุ้น
35,617 หุ้น
42,749 หุ้น
87,655 หุ้น

482,187 หุ้น
122,220 หุ้น
139,535 หุ้น
143,202 หุ้น
69,381 หุ้น

-

43 หุ้น

74,708 หุ้น
-

24,300 หุ้น
-

-

การถือหุน
ณ วันที่ 31/12/2563

3,941,546 หุ้น
2,772,430 หุ้น
20,000 หุ้น
300,641 หุ้น
1,650,000 หุ้น
175,152 หุ้น
185,951 หุ้น
157,036 หุ้น
50,451 หุ้น
-

หนาที่และความรับผู้ิดชอบของเลขานุการบริษทั

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสิารดังตั้่อไปนี�
ทะเบียนกรรมการ
หนังสิ่อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจำาปของบริษัทฯ
หนั ง สิ่ อ นั ด ประชุ ม ผู้้้ ถื่ อ หุ้ น และรายงานการ
ประชุมผู้้้ถือ่ หุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสิ่วันได้เสิียที�รายงานโดย
กรรมการหร่อผู้้บ้ ริหาร และจัดสิ่งสิำาเนารายงานการ
มีสิวั่ นได้เสิียตั้ามมาตั้รา 89/14 ให้ประธุานกรรมการ
และประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบทราบภายใน 7 วััน
ทำาการนับแตั้่วันั ที�บริษัทได้รับรายงานนั�น

•
•
•

3. ดำา เนิ น การอ่� น ๆ ตั้ามที� ค ณะกรรมการกำา กั บ
ตั้ลาดทุนประกาศกำาหนด

หน้าที�อน่� ๆ ได้แก่
ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ตั้่างๆ
ที�เกี�ยวัข้อง และข้อพื่ึงปฏิิบัตั้ิด้านการกำากับด้แล
ในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็น
ไปตั้ามกฎหมาย
ทำาหน้าที�ในการดำาเนินการจัดการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและการประชุมผู้้้ถื่อหุ้น
ตั้ิ ด ตั้่ อ ประสิานงานกั บ หน่ วั ยงานที� กำา กั บ ด้ แ ล
เช่น สิำานักงาน ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ และด้แลการ
เปิดเผู้ยข้อม้ลและรายงานสิารสินเทศตั้่อหน่วัย
งานที�กำากับด้แลและสิาธุารณชน ให้ถื้กตั้้องครบ
ถื้วันตั้ามกฎหมาย
จัดให้มกี ารปฐมนิเทศให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที�
ได้รับการแตั้่งตั้ั�งใหม่
หน้าทีอ� ่�นๆ ตั้ามที�ได้รับมอบหมายจากบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 4/2562 เม่�อ
วัันที� 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมตั้ิ
แตั้่งตั้ัง� นางสิาวัปิยนันท์ มงคล ดำารงตั้ำาแหน่งเลขานุการ
บริษัท และได้ผู้่านการอบรมหลักสิ้ตั้รประกาศนียบัตั้ร
สิำาหรับเลขานุการบริษัท (CSP) แล้วัเม่�อวัันที� 16-17
พื่ฤษภาคม 2562

•

•
•

•
•
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เอกสารแนบ 1

เลขานุการของบริษทั จะตั้้องปฏิิบตั้ั หิ น้าทีตั้� ามทีก� ำาหนด
ในมาตั้รา 89/15 และมาตั้รา 89/16 ของพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ (ฉบับที� 4) พื่.ศ. 2551
ซึ�งมีผู้ลใช้บังคับในวัันที� 31 สิิงหาคม 2551 ด้วัยควัาม
รับผู้ิดชอบ ควัามระมัดระวััง และควัามซ่�อสิัตั้ย์สิุจริตั้
รวัมทั�งตั้้องปฏิิบัตั้ิให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย วััตั้ถืุประสิงค์
ข้อบังคับบริษทั มตั้ิคณะกรรมการ ตั้ลอดจนมตั้ิทปี� ระชุม
ผู้้้ถื่อหุ้น ทั�งนี� หน้าที�ตั้ามกฎหมายของเลขานุการบริษัท
มีดังนี�

ตารางแสดงขอมูลการดำารงตำาแหนงของกรรมการ ผูู้บริหาร และผูู้มีอำานาจควบคุม
ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
รายชื่อ

บริษัทฯ

พื่ลตั้ำารวัจเอกเจตั้น์ มงคลหัตั้ถืี
นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์

X, //
AAC, //

นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข
รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์
นางวัสิรา โชตั้ิธุรรมรัตั้น์
นางสิาวัปาริฉัตั้ร เหล่าธุีระศิริวังศ์
นายสิมพื่ล เอกธุีรจิตั้ตั้์
นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ
นางรุง่ นภา โอกาศ
นางชลธุิชา ศุภลักษณ์เมธุา
นางสิาวัปิยนันท์ มงคล
นางสิาวัประภาพื่รรณ รักธุรรม
นายณัฏิฐวััฒน์ ศรีลาโพื่ธุิ�

AC, //
AC, //
AC, //
Ex, /
/,///,*
/,///,**
**, ///
**
***
***
***

หมายเหตุ : X
AC
//
*

= ประธุานกรรมการ
= กรรมการตั้รวัจสิอบ
= กรรมการอิสิระ
= กรรมการผู้้้จัดการ

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท ไอที ซิตั้ี� จำากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอสิพื่ีวัีไอ จำากัด (มหาชน)
3. บริษัท ทัช ปรินท์ตั้ิ�ง รีพื่ับลิค จำากัด
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V
Ex
///
**

บริษัท
ยอย 1

/, *
/

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท
ยอย2

/, *
/
/

1

2

3

/(ค้่สิมรสิ)

/(ค้่สิมรสิ)

/(ค้่สิมรสิ)

= รองประธุานกรรมการ
= ประธุานกรรมการบริหาร
= กรรมการบริหาร
= ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ/ผู้้้อำานวัยการ

AAC = ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบ
/ = กรรมการ
*** = ผู้้้จัดการทั�วัไป

เอกสารแนบ

2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษทั ยอย

ณ 31 ธุันวัาคม 2563 ดังนี�

นางชลธุิชา ศุภลักษณ์เมธุา
นางสิาวัสิิตั้าพื่ัชร์ นิโรจน์ธุนรัฐ
นางรุง่ นภา โอกาศ
นางสิาวัปิยนันท์ มงคล
หมายเหตุ : /

= กรรมการ

บริษัท ลิท เซอรวิส แมเนจเมนท จำากัด

บริษัท ยูไลท ดิจติ อล จำากัด

/, *
/

/
/, *
/
-

* = กรรมการผู้้้จัดการ
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รายชื่อ

เอกสารแนบ

3

รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหนางานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ตั้่อระบบการควับคุมภายในสิำาหรับทั�งระดับบริหารและระดับปฏิิบัตั้ิการ จึงได้มีการจัดตั้ั�ง
หน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายใน และกำาหนดขอบเขตั้หน้าที�และอำานาจดำาเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการควับคุมด้แลการใช้ทรัพื่ย์สิินให้เกิดประโยชน์มากที�สิุด และมีการแบ่งแยกหน้าที�ควัามรับผู้ิดชอบในการอนุมัตั้ิ
การบันทึกรายการบัญ่ชีและข้อม้ลสิารสินเทศ และการจัดเก็บด้แลทรัพื่ย์สิินออกจากกัน เพื่่�อให้เกิดการถื่วังดุลและ
ตั้รวัจสิอบระหวั่างกันอย่างเหมาะสิม นอกจากนี� ยังมีการควับคุมภายในเกี�ยวักับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้
มีระบบรายงานทางการเงินเสินอผู้้้บริหารสิายงานที�รบั ผู้ิดชอบ โดยฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในจะเป็นผู้้ร้ บั ผู้ิดชอบในการ
ตั้รวัจสิอบระบบการควับคุมภายใน และรายงานโดยตั้รงตั้่อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ได้แตั้่งตั้ั�งให้ นางสิาวัวัิชุดา
แก้วัไทรเทียน ผู้้้ชวั่ ยผู้้้จัดการฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน ทำาหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
ชื่อ-นามสกุล :
ตำาแหนง :
ประวัติการศึกษา :

นางสิาวัวัิชุดา แก้วัไทรเทียน
ผู้้้ช่วัยผู้้้จัดการฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน
ปริญ่ญ่าโท หลักสิ้ตั้รบริหารธุุรกิจมหาบัณฑ์ิตั้ สิาขาวัิชาการเงินและการธุนาคาร
มหาวัิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญ่ญ่าตั้รี สิาขาบัญ่ชี คณะบัญ่ชี มหาวัิทยาลัยสิยาม
การฝ่ึกอบรมที่เกี่ยวของ : หลักสิ้ตั้รประกาศนียบัตั้รผู้้้ตั้รวัจสิอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
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4

ทรัพยสิน
ที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ได้แสิดงรายละเอียดไวั้ในสิ่วันที� 1 การประกอบธุุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน หน้าที� 38 - 41
เอกสารแนบ 4
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5

นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนกรรมการและผูู้บริหาร ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผู้ล
การปฏิิบัติหนาที่ของกรรมการ รวมถึงการกำากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม
การสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนกรรมการและผูู้บ ริหาร
บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิิบัตั้ิตั้ามข้อพื่ึงปฏิิบัตั้ิที�ดีสิำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตั้ามแนวัทางของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้้้ให้ควัามเห็นชอบใน
วัิสิัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธุ์ ทิศทางและนโยบายในการดำาเนินงาน แผู้นการประกอบธุุรกิจ และงบประมาณประจำาป
ของบริษัท และกำากับด้แลให้ฝ่่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตั้ามนโยบายและแผู้นการประกอบธุุรกิจที�กาำ หนดไวั้
ภายใตั้้ขอบเขตั้ของกฎหมาย วััตั้ถืุประสิงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมตั้ิของคณะกรรมการบริษัทและที�ประชุม
ผู้้ถื้ อ่ หุน้ โดยคำานึงถืึงผู้ลประโยชน์สิง้ สิุดของบริษทั และผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียเป็นสิำาคัญ่ ทัง� นี� เพื่่อ� สิร้างควัามมัน� คงและยัง� ย่น
ให้แก่บริษทั และเพื่ิม� ม้ลค่าให้แก่ผู้ถื้ อ่ หุน้ ในระยะยาวั โดยคณะกรรมการบริษทั กำาหนดให้มกี ารพื่ิจารณาทบทวันและ
ให้ควัามเห็นชอบในวัิสิยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธุ์ ทิศทางและนโยบายในการดำาเนินงานของบริษทั เป็นประจำาทุกป เพื่่อ�
ให้เข้ากับสิถืานการณ์และสิภาพื่ธุุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการตั้้องเข้าใจและทราบถืึงบทบาทหน้าที�
และควัามรับผู้ิดชอบของตั้น และตั้้องปฏิิบัตั้ิหน้าที�ให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย วััตั้ถืุประสิงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตั้ลอดจนมตั้ิที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นด้วัยควัามซ่อ� สิัตั้ย์สิุจริตั้ และคำานึงถืึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้้้ถื่อหุน้ เป็นสิำาคัญ่
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้จดั ให้มนี โยบาย และแผู้นการสิ่บทอดตั้ำาแหน่งผู้้บ้ ริหารสิ้งสิุดขององค์กร และผู้้บ้ ริหาร
ระดับสิ้ง ประกอบด้วัย ผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ และผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน โดยมีการกำาหนดแนวัทาง
การดำาเนินการไวั้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที�พื่ิจารณาคัดเล่อก ตั้ิดตั้ามการดำาเนินการ
ตั้ามแผู้นการสิ่บทอดตั้ำาแหน่ง และการพื่ิจารณาคัดเล่อกกรรมการผู้้้จัดการ และกรรมการผู้้้จัดการมีหน้าที�พื่ิจารณา
คัดเล่อก ตั้ิดตั้ามการดำาเนินการตั้ามแผู้นการสิ่บทอดตั้ำาแหน่ง และการพื่ิจารณาคัดเล่อกผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการ
และผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบัญ่ชีและการเงิน

นโยบายเรื่อง “แผู้นการสืบทอดตำาแหนง (Succession Plan)”
1. บทนำา
บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการกำากับด้แลกิจการให้มีควัามยั�งย่น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำาและนำานโยบาย
แผู้นการสิ่บทอดตั้ำาแหน่ง Succession Plan เพื่่�อเป็นแนวัทางในการปฏิิบัตั้ิตั้่อไป

2. วัตถุประสงค
1. เพื่่�อประเมินควัามพื่ร้อมอย้่เสิมอวั่าองค์กรมีกำาลังคนที�มีคุณสิมบัตั้ิ (Qualifications) และควัามสิามารถื
(Competencies) มากน้อยเพื่ียงใด
2. เพื่่อ� สิามารถืวัางแผู้นการสิรรหาและคัดเล่อกบุคลากรได้ลวั่ งหน้าในเชิงรุก โดยวัางแผู้นการสิรรหาและพื่ัฒนา
จากบุคลากร ในองค์กรที�มศี ักยภาพื่ในตั้ำาแหน่งงานระดับผู้้จ้ ัดการแผู้นกขึน� ไปจนถืึงกรรมการผู้้จ้ ัดการหร่อ
ประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร หร่อบุคลากรจากภายนอก
3. เพื่่�อวัางแผู้นทดแทนและสิ่บทอดตั้ำาแหน่งงานที�จะเกษียณอายุและการบริหารคนเก่งหร่อตั้ำาแหน่งงาน
ที�เป็นที�หมายปองของตั้ลาด/ค้แ่ ข่ง
4. เพื่่�อลดอัตั้ราสิ้ญ่เสิียบุคลากรที�มีควัามร้้ ควัามสิามารถื และประสิบการณ์
5. เพื่่อ� เป็นการจ้งใจและธุำารงรักษาพื่นักงานทีม� คี วัามสิามารถืและมีศกั ยภาพื่เพื่่อ� วัางแผู้นทดแทนและสิ่บทอด
ตั้ำาแหน่งงาน พื่ร้อมได้รับโอกาสิในการพื่ัฒนาและปรับเล่�อนตั้ำาแหน่งงานที�สิ้งขึ�น
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3. ระเบียบปฏิิบัติและหลักเกณฑ
3.1 ระเบียบปฏิิบัติและหลักเกณฑแผู้นการสืบทอดตำาแหนง (Succession Plan)

ก) ระดับกรรมการผูู้จัดการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
หารเป็นผู้้้จัดทำาแผู้นสิ่บทอดตั้ำาแหน่งในระดับกรรมการผู้้้จัดการหร่อประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร
• เพื่่ฝ่่า�อยบริเสินอให้
คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทนเป็นผู้้้พื่ิจารณาและนำาเสินอคณะกรรมการ

•
•

บริษัทเพื่่�อพื่ิจารณาอนุมตั้ั ิ
คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทน จัดให้มกี ารตั้ิดตั้ามควัามค่บหน้าของแผู้นสิ่บทอดตั้ำาแหน่ง
ตั้ั�งแตั้่การระบุผู้้สิ่บทอดตั้ำาแหน่ง (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพื่าะตั้ัวั) การพื่ัฒนาศักยภาพื่ ตั้ลอดจน
การประเมินผู้ล
เม่�อตั้ำาแหน่งผู้้้บริหารระดับประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร/กรรมการผู้้้จัดการวั่างลงหร่อผู้้้อย้่ในตั้ำาแหน่ง
ไม่สิามารถืปฏิิบัตั้ิหน้าที�ในตั้ำาแหน่งได้ คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทนมีหน้าที�ในการ
คัดเล่อกประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร/กรรมการผู้้้จัดการคนใหม่ เพื่่�อนำาเสินอตั้่อคณะกรรมการบริษัท
พื่ิจารณาอนุมัตั้ิแตั้่งตั้ั�งผู้้้ที�มีควัามเหมาะสิมให้ดำารงตั้ำาแหน่งแทนตั้่อไป
คุณสมบัติเบื้องตนของกรรมการผูู้จัดการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เป็นดังนี�
1. การศึกษาไม่ตั้ำ�ากวั่าระดับปริญ่ญ่าตั้รี
2. มีประสิบการณ์ในการบริหารงานในตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวัยการสิายงานขึ�นไป
3. มีควัามเป็นผู้้้นำาและมีวัิสิัยทัศน์ที�กวั้างไกล
4. มีควัามสิามารถืในการวัางแผู้นกลยุทธุ์และการจัดการองค์กร
5. มีการตั้ัดสิินใจและการแก้ไขปัญ่หาที�สิุขุม รอบคอบ คำานึงถืึงประโยชน์สิ้งสิุดขององค์กร

ข) ระดับผูู้บริหาร ตั้งแตระดับผูู้อาำ นวยการฝ่่ายถึงระดับผูู้ชว ยกรรมการผูู้จัดการ
หารเป็นผู้้้จัดทำาแผู้นสิ่บทอดตั้ำาแหน่งในระดับผู้้้บริหารตั้ั�งแตั้่ระดับผู้้้อาำ นวัยการฝ่่ายถืึงระดับ
• ฝ่่ผู้้้ชายบริ
่วัยกรรมการผู้้้จัดการเพื่่�อเสินอให้คณะกรรมการสิรรหาและคณะกรรมการกำาหนดค่าตั้อบแทนเป็น

•
•

ผู้้้พื่ิจารณาและนำาเสินอคณะกรรมการบริษัทเพื่่อ� พื่ิจารณาอนุมัตั้ิ
กรรมการผู้้้จัดการ ตั้้องจัดให้มีการตั้ิดตั้ามควัามค่บหน้าของแผู้นสิ่บทอดตั้ำาแหน่ง ตั้ั�งแตั้่การระบุ
ผู้้้สิ่บทอดตั้ำาแหน่ง (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพื่าะตั้ัวั) การพื่ัฒนาศักยภาพื่ ตั้ลอดจนการประเมินผู้ล
เม่�อตั้ำาแหน่งผู้้้บริหารตั้ั�งแตั้่ระดับผู้้้อำานวัยการฝ่่ายถืึงระดับผู้้้ช่วัยกรรมการผู้้้จัดการวั่างลงหร่อผู้้้อย้่
ในตั้ำาแหน่งไม่สิามารถืปฏิิบตั้ั หิ น้าทีใ� นตั้ำาแหน่งได้ กรรมการผู้้จ้ ดั การมีหน้าทีใ� นการคัดเล่อกและแตั้่งตั้ัง�
ผู้้้บริหารในตั้ำาแหน่งที�วั่างลงคนใหม่
คุณสมบัตเิ บือ้ งตนของผูู้บ ริหารระดับผูู้อ ำานวยการฝ่่ายถึงระดับผูู้ช ว ยกรรมการผูู้จ ดั การ เป็นดังนี�
1. การศึกษาไม่ตั้ำ�ากวั่าระดับปริญ่ญ่าตั้รี
2. มีประสิบการณ์ในการบริหารงานในตั้ำาแหน่งผู้้้จัดการขึ�นไป
3. มีควัามเป็นผู้้้นำาและมีวัิสิัยทัศน์ที�กวั้างไกล
4. มีควัามสิามารถืในการวัางแผู้นกลยุทธุ์
5. มีควัามซ่�อสิัตั้ย์ สิุจริตั้ และมองเห็นประโยชน์แก่องค์กรเป็นสิำาคัญ่
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บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์์และระเบียบปฏิิบัตั้ิการคัดเล่อกบุคลากรที�จะเข้ามารับผู้ิดชอบในตั้ำาแหน่งงานบริหาร
ที�สิำาคัญ่ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสิมและโปร่งใสิ เพื่่�อให้ม�ันใจวั่าบริษัทฯ ได้ผู้้บริหารที�มีคุณสิมบัตั้ิ
ทักษะประสิบการณ์และควัามสิามารถืเป็นม่ออาชีพื่ ผู้่านคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดค่าตั้อบแทน และ/
หร่อ กรรมการผู้้้จัดการและวัางแผู้นสิ่บทอดตั้ำาแหน่งงาน ตั้ามระดับพื่นักงาน ดังนี�

3.2 แผู้นการสืบทอดตำาแหนงของบริษัทฯ มีกระบวันการ ดังนี�
3.2.1 สิร้างแผู้นการพื่ัฒนาฝ่ึกอบรมพื่นักงาน (Employee Training and Development) ไวั้ล่วังหน้า
ก่อนพื่นักงานจะเกษียณหร่อออกจากตั้ำาแหน่งก่อนเวัลา
3.2.2 กำาหนดคุณสิมบัตั้ิ (Qualifications) และควัามสิามารถื (Competencies) ซึ�งหมายถืึง ควัามร้้ ทักษะ
บุคลิกภาพื่และทัศนคตั้ิที�พื่ึงปรารถืนาของพื่นักงานในตั้ำาแหน่งนั�นๆ และจัดทำาแผู้นพื่ัฒนาเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan)
3.2.3 คัดเล่อก ประเมินผู้ลงาน และประเมินศักยภาพื่ของบุคคลทีจ� ะเข้ารับตั้ำาแหน่งเข้าสิ่บทอดตั้ำาแหน่ง
(candidate) เพื่่�อพื่ิจารณาควัามเหมาะสิม
3.2.4 ระบุผู้สิ้ บ่ ทอดตั้ำาแหน่งอย่างน้อย 2 คน จากการประเมินและวัิเคราะห์ศกั ยภาพื่ ผู้ลงานของพื่นักงาน
โดยมีการแจ้งให้พื่นักงานทราบล่วังหน้า (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพื่าะตั้ัวั) เพื่่�อเตั้รียมรับมอบและ
เรียนร้้งาน
3.2.5 พื่ัฒนาและประเมินพื่นักงานทีค� าดวั่าจะเป็นผู้้สิ้ บ่ ทอดตั้ำาแหน่งวั่าจะสิามารถืมีพื่ฒ
ั นาการและสิร้าง
ผู้ลงานตั้ามที�คาดหวัังได้จริง กรณีไม่เป็นตั้ามคาดหมายให้ดำาเนินการ ดังนี�
3.2.5.1 ดำาเนินการคัดเล่อกและวัางแผู้นการสิ่บทอดตั้ำาแหน่งใหม่และพื่ัฒนาผู้้้สิ่บทอดตั้ำาแหน่ง
สิำารองแทน (ถื้ามี) หร่อ
3.2.5.2 สิรรหา และคัดเล่อกจากบุคคลภายนอก
3.2.6 เม่�อผู้้้สิ่บทอดตั้ำาแหน่งมีคุณสิมบัตั้ิครบตั้ามตั้ำาแหน่งที�มีหน้าที�รับผู้ิดชอบสิ้งขึ�นและมีตั้ำาแหน่งงาน
วั่างลงหร่อมีตั้ำาแหน่งงานใหม่ที�สิ้งขึ�น ให้นำาเสินอการปรับเล่�อนขั�นเล่�อนตั้ำาแหน่งและรักษาการ
(Promotion & Acting) ตั้ามนโยบายของบริษัทฯ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่่ายจัดการ
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที� แ ละควัามรั บ ผู้ิ ด ชอบระหวั่ า งคณะกรรมการและฝ่่ า ยบริ ห าร โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิิบตั้ั หิ น้าทีด� วั้ ยควัามซ่อ� สิัตั้ย์สิจุ ริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษทั โดยบริษทั
ได้กำาหนดอำานาจอนุมัตั้ิของคณะกรรมการในเร่�องที�สิำาคัญ่ตั้่างๆ เอาไวั้อย่างชัดเจน เช่น การกำาหนดเป้าหมาย
แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ การพื่ิจารณาทบทวัน ตั้รวัจสิอบ และ
อนุมตั้ั แิ ผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่่ ตั้ลอดจนการเข้าร่วัมลงทุนกับผู้้ป้ ระกอบการรายอ่น� ๆ ทีเ� สินอ
โดยฝ่่ายบริหาร เป็นตั้้น ซึง� แสิดงรายละเอียดไวั้ในแบบแสิดงรายการข้อม้ลประจำาป (แบบ 56-1) และรายงานประจำาป
(แบบ 56-2) ในหัวัข้อ ขอบเขตั้อำานาจหน้าที�ของประธุานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำานาจหนาที่ของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท
บทบาทหนาที่ประธานกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท ขอ 27 กำาหนดวา “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธุานกรรมการ หร่อผู้้้ซึ�งได้รับ
มอบหมาย จัดสิ่งหนังสิ่อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกวั่า 7 วัันก่อนวัันประชุม เวั้นแตั้่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วัน
เพื่่�อรักษาสิิทธุิหร่อประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวัิธุีอ่�น และกำาหนดวัันนัดประชุมเร็วักวั่านั�นก็ได้
ในกรณีทกี� รรมการตั้ัง� แตั้่สิองคนขึน� ไปร้องขอให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธุานกรรมการกำาหนดวัันนัด
ประชุมภายในสิิบสิี� (14) วัันนับแตั้่วัันที�ได้รับการร้องขอเช่นวั่านั�น”
และเพื่่�อให้การแบ่งแยกอำานาจหน้าที�ในเร่�องการกำาหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำาหนดให้ประธุานกรรมการ และกรรมการผู้้้จัดการ เป็นคนละบุคคลกัน
โดยประธุานกรรมการมีบทบาทหน้าที� ดังนี�
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธุานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้้้ถื่อหุ้น
ตั้ลอดจนมีบทบาทในการกำาหนดระเบียบวัาระการประชุมร่วัมกับกรรมการผู้้้จัดการ
2. มีบทบาทในการควับคุมการประชุมให้มีประสิิทธุิภาพื่ เป็นไปตั้ามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สินับสินุนและเปิด
โอกาสิให้กรรมการแสิดงควัามเห็นอย่างเป็นอิสิระ
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3. สินับสินุนและสิ่งเสิริมให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ปฏิิบตั้ั หิ น้าทีอ� ย่างเตั้็มควัามสิามารถื ตั้ามขอบเขตั้อำานาจหน้าที�
ควัามรับผู้ิดชอบและตั้ามหลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี
4. ด้แล ตั้ิดตั้ามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่น� ๆ ให้บรรลุตั้ามวััตั้ถืุประสิงค์
ที�กำาหนดไวั้

บทบาทหนาที่คณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมี อำา นาจและหน้ า ที� แ ละควัามรั บ ผู้ิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตั้ามกฎหมาย
วััตั้ถืุประสิงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตั้ลอดจนมตั้ิของทีป� ระชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ ทีช� อบด้วัยกฎหมายด้วัยควัามซ่อ� สิัตั้ย์
สิุจริตั้และระมัดระวัังรักษาผู้ลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มกี ารทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วัันสิิน� สิุดรอบระยะเวัลาบัญ่ชีของบริษทั ฯ ซึง� ผู้้้สิอบบัญ่ชี
ตั้รวัจสิอบแล้วั และนำาเสินอตั้่อที�ประชุมผู้้้ถื่อหุน้ เพื่่�อพื่ิจารณาและอนุมัตั้ิ
3. กำาหนดเป้าหมาย แนวัทาง นโยบาย แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควับคุมกำากับ
ด้แล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่่ายบริหารให้เป็นไปตั้ามนโยบาย แผู้นงาน และ
งบประมาณที�กำาหนดไวั้อย่างมีประสิิทธุิภาพื่และประสิิทธุิผู้ล
4. พื่ิจารณาทบทวัน ตั้รวัจสิอบ และอนุมัตั้ิแผู้นการขยายธุุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่่ ตั้ลอดจนการเข้าร่วัม
ลงทุนกับผู้้้ประกอบการรายอ่�นๆ ที�เสินอโดยฝ่่ายบริหาร
5. พื่ิจารณากำาหนดนโยบายด้านการบริหารควัามเสิี�ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั�งองค์กร และกำากับ
ด้แลให้มีระบบหร่อกระบวันการในการบริหารจัดการควัามเสิี�ยงโดยมีมาตั้รการรองรับและวัิธุีควับคุมเพื่่�อลด
ผู้ลกระทบตั้่อธุุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสิม
6. พื่ิจารณากำาหนดโครงสิร้างการบริหารงาน มีอำานาจในการแตั้่งตั้ัง� คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้้จ้ ดั การ และ
คณะอนุกรรมการอ่�นตั้ามควัามเหมาะสิม เช่น คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ คณะกรรมการสิรรหา คณะกรรมการ
พื่ิจารณาค่าตั้อบแทน เป็นตั้้น รวัมถืึงการกำาหนดขอบเขตั้อำานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้้้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตั้่างๆ ที�แตั้่งตั้ั�ง
ทั�งนี� การมอบอำานาจตั้ามขอบเขตั้อำานาจหน้าที�ที�กำาหนดนั�นตั้้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที�ทำาให้คณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้้จ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดตั้่างๆ ดังกล่าวั สิามารถืพื่ิจารณาและอนุมตั้ั ริ ายการ
ที�อาจมีควัามขัดแย้งมีสิ่วันได้เสิียหร่อมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์อ่�นใดทำากับบริษัทหร่อบริษัทย่อย (ถื้ามี)
ยกเวั้นเป็นการอนุมัตั้ิรายการที�เป็นไปตั้ามนโยบายและหลักเกณฑ์์ที�คณะกรรมการพื่ิจารณาและอนุมตั้ั ิไวั้แล้วั
7. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ�งหร่อหลายคนหร่อบุคคลอ่�นใดปฏิิบัตั้ิการอย่างหนึ�งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอย้ภ่ ายใตั้้การควับคุมของคณะกรรมการ หร่ออาจมอบอำานาจเพื่่�อให้บุคคลดังกล่าวั
มีอำานาจตั้ามที�คณะกรรมการเห็นสิมควัรและภายในระยะเวัลาที�คณะกรรมการเห็นสิมควัร ซึ�งคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพื่ิกถือน เปลี�ยนแปลงหร่อแก้ไขการมอบอำานาจนั�นๆ ได้เม่อ� เห็นสิมควัร
ทัง� นี� การมอบอำานาจนัน� ตั้้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำานาจทีท� ำาให้บคุ คลดังกล่าวัสิามารถืพื่ิจารณาและอนุมตั้ั ิ
รายการที�ตั้นหร่อบุคคลที�อาจมีควัามขัดแย้ง มีสิ่วันได้เสิีย หร่ออาจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ในลักษณะ
อ่�นใดที�จะทำาขึ�นกับบริษัท หร่อบริษัทย่อย (ถื้ามี) ตั้ามที�นิยามไวั้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตั้ลาดทุน และ/
หร่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และ/หร่อประกาศอ่น� ใดของหน่วัยงานทีเ� กีย� วัข้อง เวั้นแตั้่เป็นการอนุมตั้ั ิ
รายการที�เป็นไปตั้ามนโยบายและหลักเกณฑ์์ที�คณะกรรมการพื่ิจารณาและอนุมัตั้ิไวั้แล้วั
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เอกสารแนบ 5

5. เป็นผู้้้ลงคะแนนชี�ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสิียง และคะแนนเสิียงทั�งสิอง
ฝ่่ายเท่ากัน

การพัฒนากรรมการและผูู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสิ่งเสิริมและอำานวัยควัามสิะดวักให้มีการฝ่ึกอบรมและให้ควัามร้้แก่ผู้้ที�เกี�ยวัข้อง
ในระบบการกำากับด้แลกิจการของบริษัทฯ ซึ�งรวัมถืึง กรรมการ กรรมการตั้รวัจสิอบ ผู้้้บริหาร และเลขานุการบริษัท
เพื่่�อให้มีการปรับปรุงการปฏิิบัตั้ิงานอย่างตั้่อเน่�อง ได้แก่ หลักสิ้ตั้รของสิมาคมสิ่งเสิริมสิถืาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) รวัมถืึงหลักสิ้ตั้รที�มีควัามสิำาคัญ่ตั้่อการพื่ัฒนาบริษัทที�จัดโดย
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และสิภาวัิชาชีพื่
การบัญ่ชี

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติหนาที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มกี ารประเมินผู้ลการปฏิิบัตั้ิงานของคณะกรรมการบริษัททั�งคณะ (Evaluation on the
Performance of the Board of Directors) และการประเมินผู้ลการปฏิิบัตั้ิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director
Self-Assessment) เป็นประจำาทุกป เพื่่�อเปิดโอกาสิให้กรรมการแตั้่ละท่านแสิดงควัามคิดเห็นตั้่อผู้ลการปฏิิบัตั้ิงาน
ของคณะกรรมการทั�งคณะโดยรวัม ทั�งนี� เพื่่�อช่วัยให้ได้มีการพื่ิจารณาทบทวันผู้ลงาน ปัญ่หา และอุปสิรรคตั้่างๆ
ในการปฏิิบัตั้ิงานในระหวั่างปที�ผู้่านมา

2. การดูแลผูู้ถอื หุน การปฏิิบัตติ อผูู้ถือหุนโดยเทาเทียมกัน การสงเสริมการใชสิทธิ
ของผูู้ถือหุน การปองกันการใชขอ มูลภายใน การปองกันความขัดแยงของผู้ลประโยชน
ความรับผู้ิดชอบตอผูู้ม สี ว นไดเสีย การชดเชยกรณีเกิดการละเมิดสิทธิ การตอตานทุจริต
คอรรปั ชัน่ และมาตรการการดำาเนินการกับผูู้ที่ฝ่่าฝ่ืนนโยบายและแนวปฏิิบัติ
การปฏิิบัติตอผูู้ถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทให้ควัามสิำาคัญ่และด้แลให้มีการปฏิิบัตั้ิตั้่อผู้้้ถื่อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธุรรม
ทัง� ผู้้้ถือ่ หุน้ ทีเ� ป็นผู้้้บริหารและผู้้้ถือ่ หุน้ ทีไ� ม่เป็นผู้้้บริหาร ผู้้้ถือ่ หุน้ ทีเ� ป็นคนไทยหร่อผู้้้ถือ่ หุน้ ตั้่างชาตั้ิ ผู้้้ถือ่ หุน้ รายใหญ่่
หร่อผู้้้ถื่อหุ้นรายย่อย โดยได้ดำาเนินการตั้่างๆ ดังนี�
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ� ะรักษาสิิทธุิของผู้้ถื้ อ่ หุน้ ทุกราย โดยในการประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประธุานในทีป� ระชุมจะดำาเนิน
การประชุมตั้ามระเบียบวัาระการประชุมทีไ� ด้แจ้งไวั้ในหนังสิ่อเชิญ่ประชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ และไม่มกี ารเพื่ิม� วัาระการประชุม
โดยไม่แจ้งให้ผู้้ถื่อหุน้ ทราบล่วังหน้า ทั�งนี� ผู้้้ถื่อหุ้นของบริษัททุกรายมีสิิทธุิออกเสิียงลงคะแนนตั้ามจำานวันหุน้ ที�ตั้น
ถื่ออย้่ โดยหนึ�งหุ้นมีสิิทธุิออกเสิียงเท่ากับหนึ�งเสิียง
บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสิให้ผู้ถื้ อ่ หุน้ เสินอเร่อ� งทีเ� ห็นสิมควัรบรรจุเป็นวัาระการประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประจำาป 2563 และ
เสินอช่อ� บุคคลเพื่่อ� เข้ารับการเล่อกตั้ัง� เป็นกรรมการล่วังหน้าก่อนการประชุมผู้้ถื้ อ่ หุน้ ในระหวั่างวัันที� 19 พื่ฤศจิกายน 31 ธุั น วัาคม 2562 และ 21 พื่ฤษภาคม - 20 มิ ถืุน ายน 2563 โดยบริ ษัทได้ เ ผู้ยแพื่ร่ รายละเอี ยดเกี�ยวักั บ
หลักเกณฑ์์และวัิธุีการในการดำาเนินการดังกล่าวัโดยจัดสิ่งในร้ปแบบจดหมายข่าวัไปยังตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย และทางเวั็บไซตั้์ของบริษัทที� www.leaseit.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้้ถื่อหุ้นเสินอเร่�องเพื่่อ� บรรจุเป็นวัาระ
การประชุม หร่อเสินอช่อ� บุคคลเพื่่�อเข้ารับการพื่ิจารณาเล่อกตั้ั�งเป็นกรรมการแตั้่อย่างใด
บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศ้นย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ�งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้้้ดำาเนิน
การจัดสิ่งหนังสิ่อเชิญ่ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นและเอกสิารประกอบการประชุมให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นเป็นเวัลาล่วังหน้าไม่น้อยกวั่า
21 วัันก่อนการประชุม และได้จัดให้มกี ารเผู้ยแพื่ร่หนังสิ่อเชิญ่ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นและเอกสิารประกอบการประชุมทาง
เวั็บไซตั้์ของบริษทั ที� www.leaseit.co.th เป็นการล่วังหน้าไม่นอ้ ยกวั่า 30 วัันก่อนการประชุม เพื่่อ� ให้ผู้ถื้ อ่ หุน้ สิามารถื
เข้าถืึงข้อม้ลที�เกี�ยวัข้องกับการประชุมผู้้้ถื่อหุน้ ได้สิะดวักและรวัดเร็วัยิ�งขึ�น
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บริษัทฯ มีนโยบายที�จะเพื่ิ�มทางเล่อกในการประชุมให้แก่ผู้้ถื่อหุ้นที�ไม่สิามารถืเข้าร่วัมประชุมด้วัยตั้นเอง สิามารถื
มอบฉันทะให้กรรมการอิสิระหร่อบุคคลอ่�นเข้าร่วัมประชุมและออกเสิียงแทนผู้้้ถื่อหุ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตั้รียม
หนังสิ่อมอบฉันทะตั้ามแบบทีก� ระทรวังพื่าณิชย์ประกาศกำาหนด ซึง� ระบุถืงึ เอกสิาร/หลักฐานทัง� คำาแนะนำาขัน� ตั้อนใน
การมอบฉันทะ ซึ�งผู้้้ถื่อหุ้นสิามารถืกำาหนดทิศทางการออกเสิียงลงคะแนนได้ และได้จัดสิ่งหนังสิ่อมอบฉันทะให้แก่
ผู้้้ถื่อหุ้นพื่ร้อมหนังสิ่อเชิญ่ประชุมผู้้้ถื่อหุ้น นอกจากนี� ผู้้้ถื่อหุน้ สิามารถืดาวัน์โหลดหนังสิ่อมอบฉันทะได้ทางเวั็บไซตั้์
ของบริษัทฯ ที� www.leaseit.co.th

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตั้ินโยบายการรายงานการซ่�อ-ขายหุ้น/ถื่อครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทให้ที�ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตั้รการป้องกันการใช้ข้อม้ลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที�
เกี�ยวัข้องซึ�งรวัมถืึงกรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงานและล้กจ้าง รวัมตั้ลอดถืึงค้่สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิตั้ิภาวัะของ
บุคคลดังกล่าวัทีเ� กีย� วัข้องกับข้อม้ล รวัมถืึงได้กำาหนดบทลงโทษเกีย� วักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลของบริษทั ฯ หร่อนำาข้อม้ล
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่่�อประโยชน์สิ่วันตั้น ตั้ามนโยบายการป้องกันการนำาข้อม้ลภายในไปใช้ประโยชน์ รวัมทั�งได้ให้
ควัามร้้แก่กรรมการและผู้้้บริหารของบริษัทฯ เกี�ยวักับภาระหน้าที�ในการรายงานการถื่อครองหลักทรัพื่ย์ในบริษัทฯ
ของตั้นเอง ค้่สิมรสิ และบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิตั้ิภาวัะ ตั้ลอดจนการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถื่อครองหลักทรัพื่ย์
ตั้่อสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษตั้ามพื่ระราช
บัญ่ญ่ัตั้หิ ลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้้บ้ ริหารได้มกี ารรายงานการซ่อ� - ขายหุน้ /
ถื่อครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทตั้่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตั้รมาสิ มาโดยตั้ลอด

นโยบายการรายงานการซื้อ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพยของกรรมการ ผูู้บริหาร
1. บทนำา
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั�นที�จะปฏิิบัตั้ิตั้่อผู้้้ถื่อหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสิและเป็นธุรรม
ตั้ามหลักการกำากับกิจการที�ดี เพื่่อ� ให้บรรลุเจตั้นารมณ์ดังกล่าวั คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำาและนำานโยบาย
การซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของกรรมการ ผู้้้บริหาร เพื่่�อเป็นแนวัทางในการปฏิิบัตั้ิตั้่อไป

2. วัตถุประสงค
นโยบายฉบับนี�มีวััตั้ถืุประสิงค์เพื่่อ�
2.1 กำาหนดหลักเกณฑ์์และแนวัปฏิิบัตั้ิเกี�ยวักับการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชีของ
บริษัทฯ
2.2 สินับสินุนให้กรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชี ของบริษัทฯ ปฏิิบัตั้ิตั้ามพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิหลักทรัพื่ย์และ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 (“พื่.ร.บ.หลักทรัพื่ย์ฯ”) เกี�ยวักับการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์โดยใช้ข้อม้ลภายในและ
ประกาศสิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ (“สิำานัก งาน ก.ล.ตั้.”) เกี�ยวักับการ
รายงานการถื่อหลักทรัพื่ย์ของกรรมการและผู้้้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2.3 ดำารงไวั้ซึ�งควัามเช่�อมั�นของผู้้้ถื่อหุน้ และนักลงทุนในหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ

3. ขอบเขต
3.1 นโยบายฉบับนี�บังคับใช้กับกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ นอกจากนี� เน่�อหาบางสิ่วันของ
นโยบายยังครอบคลุมถืึงค้่สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิตั้ิภาวัะของบุคคลดังกล่าวัด้วัย
3.2 นโยบายฉบับนี�ครอบคลุมถืึงการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถื้ามี) ที�จดทะเบียนใน
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยหร่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์เอ็ม เอ ไอ (รวัมเรียกวั่า “หลักทรัพื่ย์ของกลุ่มบริษัทฯ”)
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การดำาเนินการประชุมจะเป็นไปตั้ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ตั้ามลำาดับวัาระการประชุม โดยจะมีการเสินอรายละเอียด
ในแตั้่ละวัาระอย่างครบถื้วัน พื่ร้อมแสิดงข้อม้ลประกอบการพื่ิจารณาอย่างชัดเจน รวัมทัง� จะไม่เพื่ิม� วัาระการประชุม
ที�ไม่มีการแจ้งให้ผู้้ถื่อหุ้นทราบล่วังหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพื่าะวัาระที�มีควัามสิำาคัญ่ที�ผู้้ถื่อหุ้นตั้้องใช้เวัลาในการ
ศึกษาข้อม้ลก่อนการตั้ัดสิินใจ

4. คำานิยาม
ข้อควัามหร่อคำาใดๆ ในนโยบายฉบับนี�ให้มีควัามหมายดังตั้่อไปนี� เวั้นแตั้่ข้อควัามดังกล่าวัจะแสิดงหร่อได้อธุิบาย
ไวั้เป็นอย่างอ่�น
4.1 “นโยบาย” หมายถืึง นโยบายการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชี
4.2 “บริษัทฯ” หมายถืึง บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
4.3 “หลักทรัพื่ย์” หมายถืึง หุ้น (สิามัญ่และบุริมสิิทธุิ) และหลักทรัพื่ย์แปลงสิภาพื่ ได้แก่ หุ้นก้้ หุ้นก้้แปลงสิภาพื่
ใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิที�จะซ่�อหุ้น (Warrants) หร่อใบแสิดงสิิทธุิในการซ่�อหุ้นเพื่ิ�มทุนที�โอนสิิทธุิได้ (Transferable
Subscription Rights (“TSR”)) สิิทธุิในการซ่อ� หุน้ (Stock Options) ตั้ราสิารอนุพื่นั ธุ์ (เช่น ฟิิวัเจอร์สิ และ ออปชัน� )
และตั้ราสิารทางการเงินอ่�นๆ ที�สิามารถืซ่�อขายได้ในตั้ลาดการเงิน
4.4 “การซ่�อขาย” หมายถืึง การซ่�อ ขาย โอนหร่อรับโอนหลักทรัพื่ย์และ/หร่อผู้ลประโยชน์ตั้่างๆ ทางกฎหมายใน
หลักทรัพื่ย์ รวัมทัง� การใช้สิทิ ธุิในการซ่อ� หุน้ หร่อใช้สิทิ ธุิตั้ามใบสิำาคัญ่แสิดงสิิทธุิทจี� ะซ่อ� หุน้ หร่อหุน้ ก้แ้ ปลงสิภาพื่
4.5 “การชอร์ตั้เซล” (Short Sale) หมายถืึง การขายหลักทรัพื่ย์ซงึ� ตั้นเองไม่มใี นครอบครอง แตั้่ใช้การย่มมาจากบุคคล
อ่�นที�มีหลักทรัพื่ย์นั�นอย้่ เช่น โบรกเกอร์
4.6 “ข้อม้ลภายใน” หมายถืึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำาคัญ่ตั้่อการตั้ัดสิินใจซ่อ� ขายหลักทรัพื่ย์ซง�ึ ยังไม่ได้ถืก้ เปิดเผู้ย
ตั้่อสิาธุารณชน ตั้ัวัอย่างของข้อม้ลภายใน ได้แก่
ก) ฐานะทางการเงินและผู้ลประกอบการทางการเงิน
ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
ค) การจ่ายหร่อไม่จ่ายเงินปันผู้ล
ง) การเปลี�ยนแปลงในการจัดอันดับหนี�สิิน (Credit Rating)
จ) การเปลี�ยนแปลงม้ลค่าที�ตั้ราไวั้ของหลักทรัพื่ย์
ฉ) การเรียกไถื่ถือนหลักทรัพื่ย์
ช) แผู้นธุุรกิจที�มผู้ี ลตั้่อผู้ลประโยชน์ของบริษัท
ซ) การเปลี�ยนแปลงที�สิำาคัญ่ในแผู้นการลงทุนหร่อโครงการลงทุน
ฌ) การร่วัมทุน การควับรวัมกิจการ หร่อการขายกิจการ
ญ่) การทำาคำาเสินอซ่�อหลักทรัพื่ย์ของบริษัทอ่�น
ฎ) การซ่�อหร่อขายสิินทรัพื่ย์ที�สิำาคัญ่
ฏิ) ข้อม้ลผู้ลิตั้ภัณฑ์์ใหม่ที�สิำาคัญ่
ฐ) การได้มาหร่อสิ้ญ่เสิียสิัญ่ญ่าทางการค้าที�สิำาคัญ่
ฑ์) ข้อพื่ิพื่าททางกฎหมายที�สิำาคัญ่
ฒ) การเปลี�ยนแปลงวััตั้ถืุประสิงค์ของบริษัทฯ
ณ) การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญ่ชีที�สิำาคัญ่
ด) การเปลีย� นแปลงอำานาจควับคุมหร่อการเปลีย� นแปลงทีสิ� าำ คัญ่ในคณะกรรมการบริษทั ฯ หร่อผู้้บ้ ริหารระดับสิ้ง
4.7 “กรรมการ” หมายถืึง กรรมการของบริษัทฯ
4.8 “ผู้้้บริหาร” หมายถืึง กรรมการผู้้้จัดการ/ประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร ผู้้้ดำารงตั้ำาแหน่งระดับบริหารสิี�ระดับแรก
นับตั้่อจากประธุานเจ้าหน้าที�บริหารลงมา และให้หมายควัามรวัมถืึงผู้้้ดำารงตั้ำาแหน่งระดับบริหารในสิายงาน
บัญ่ชีหร่อการเงินทีเ� ป็นระดับผู้้จ้ ดั การฝ่่ายขึน� ไปหร่อเทียบเท่าของบริษทั ฯ (ตั้ามคำานิยามของสิำานักงาน ก.ล.ตั้.)
4.9 “ผู้้สิ้ อบบัญ่ชี” หมายถืึง ผู้้สิ้ อบบัญ่ชีซงึ� ได้รบั การแตั้่งตั้ัง� เป็นผู้้สิ้ อบบัญ่ชีของบริษทั ฯ โดยมตั้ิทปี� ระชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้
ของบริษัทฯ ในแตั้่ละป
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4.10 “บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนด” หมายถืึง บุคคลที�มตั้ี ำาแหน่งหร่อหน้าที� ซึ�งล่วังร้้ข้อม้ลภายในของบริษัทฯ (รวัมถืึง
ค้่สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิตั้ิภาวัะของบุคคลดังกล่าวั) ตั้ัวัอย่างของบุคคลซึ�งอาจล่วังร้้ข้อม้ลภายใน
ทั�งนี�เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้้้รับผู้ิดชอบในการด้แลรักษาทะเบียนรายช่อ� บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดและแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวัทราบเม่�อถื้กเพื่ิ�มหร่อลบรายช่�อในทะเบียนดังกล่าวั

5. หนาที่และความรับผู้ิดชอบ

5.2 เลขานุการบริษัท มีหน้าที�หลักในการนำานโยบายฉบับนี�ไปปฏิิบัตั้ิใช้ รวัมทั�งตั้ิดตั้ามประสิิทธุิผู้ลตั้ลอดจนชี�แจง
ตั้อบข้อซักถืามและตั้ีควัามในกรณีที�มีข้อสิงสิัย
5.3 ผู้้้บริหารมีหน้าที�รับผู้ิดชอบและทำาให้มั�นใจวั่าผู้้้ใตั้้บังคับบัญ่ชาของตั้นได้ตั้ระหนักถืึงควัามสิำาคัญ่และมีควัาม
เข้าใจนโยบายฉบับนี� รวัมทั�งปฏิิบัตั้ิตั้ามนโยบายอย่างเคร่งครัด
5.4 กรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชี จะตั้้องปฏิิบัตั้ิตั้ามนโยบายฉบับนี�อย่างเคร่งครัด รวัมทั�งสิ่�อสิารนโยบาย
ฉบับนี�ให้ค้่สิมรสิและบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนตั้ิ ิภาวัะได้รับทราบ

6. นโยบายและแนวทางปฏิิบัติ
6.1 ข้อห้ามในการซ่อ� ขายหลักทรัพื่ย์โดยใช้ขอ้ ม้ลภายใน กรรมการ ผู้้บ้ ริหาร และผู้้สิ้ อบบัญ่ชี ตั้้องปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามข้อห้าม
ในการซ่อ� ขายหลักทรัพื่ย์โดยการใช้ขอ้ ม้ลภายใน ซึง� กำาหนดไวั้ในกฎหมายวั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
วั่า ในการซ่�อหร่อขายซึ�งหลักทรัพื่ย์จดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยหร่อหลักทรัพื่ย์ที�ซ่�อขาย
ในศ้นย์ซอ่� ขายหลักทรัพื่ย์ ห้ามมิให้บคุ คลใดทำาการซ่อ� ขาย เสินอซ่อ� เสินอขาย หร่อชักชวันให้บคุ คลอ่น� ซ่อ� ขาย
เสินอซ่�อ หร่อเสินอขายซึ�งหลักทรัพื่ย์จดทะเบียนในตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ หร่อหลักทรัพื่ย์ที�ซ่�อขายในศ้นย์ซ่�อขาย
หลักทรัพื่ย์ไม่วั่าโดยทางตั้รงหร่อทางอ้อมในประการที�น่าจะเป็นการเอาเปรียบตั้่อบุคคลภายนอก โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสิาระสิำาคัญ่ตั้่อการเปลีย� นแปลงราคาของหลักทรัพื่ย์ทยี� งั มิได้เปิดเผู้ยตั้่อประชาชนและตั้นได้
ล่วังร้้มาในตั้ำาแหน่งหร่อฐานะเช่นนั�นและไม่วั่าการกระทำาดังกล่าวัจะกระทำาเพื่่�อประโยชน์ตั้่อตั้นเอง หร่อผู้้้อ่�น
หร่อนำาข้อเท็จจริงเช่นนั�นออกเปิดเผู้ย เพื่่อ� ให้ผู้้อ่�นกระทำาดังกล่าวัโดยตั้นได้รับประโยชน์ตั้อบแทน
6.2 ช่วังเวัลาห้ามซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ (Blackout Period)
6.2.1 ห้ามบุคคลที�บริษัทฯ กำาหนด ซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในช่วังเวัลา 30 วััน ก่อนการเปิดเผู้ย
งบการเงินประจำารายไตั้รมาสิและประจำาป และช่วังเวัลาอ่�นที�บริษัทฯ จะกำาหนดเป็นครั�งคราวั
6.2.2 ในสิถืานการณ์พื่ิเศษ บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดอาจขายหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในระหวั่างช่วังเวัลาห้าม
ซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ได้ หากตั้กอย้ใ่ นสิถืานการณ์ เช่น มีควัามยากลำาบากทางการเงินอย่างรุนแรง หร่อ
ตั้้องปฏิิบัตั้ิตั้ามข้อกำาหนดตั้่างๆ ทางกฎหมาย หร่อตั้กอย้่ภายใตั้้คำาสิั�งศาล โดยตั้้องจัดทำาบันทึกระบุ
เหตัุ้ผู้ลเสินอขออนุมัตั้ิตั้่อ
(1) ประธุานกรรมการ (กรณีผู้้ขายเป็นกรรมการหร่อเลขานุการบริษัท)
(2) ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ (กรณีผู้้ขายเป็นประธุานกรรมการ)
(3) ประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร/กรรมการผู้้้จัดการ (กรณีผู้้ขายเป็นบุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดซึ�งไม่ใช่
กรรมการและเลขานุการบริษัท) ทั�งนี�ให้จัดสิ่งสิำาเนาบันทึกดังกล่าวัให้แก่เลขานุการบริษัทด้วัย
6.2.3 เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วังเวัลาห้ามซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ให้บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดทราบเป็นการ
ล่วังหน้า

แบบ 56-1 One Report ป 2563 / 255

เอกสารแนบ 5

5.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้้จ้ ดั การมีหน้าทีก� าำ กับด้แลนโยบายฉบับนี� เพื่่อ� ให้มน�ั ใจวั่าบุคคล
ที�บริษัทฯ กำาหนดได้ปฏิิบัตั้ิตั้ามนโยบายอย่างเคร่งครัด

6.3 การรายงานการถื่อหลักทรัพื่ย์
6.3.1 การรายงานครั�งแรก
(1) กรรมการ ผู้้บ้ ริหารและผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ มีหน้าที�ตั้้องจัดทำารายงานการถื่อหลักทรัพื่ย์ของ
ตั้นเอง ค้่สิมรสิ และบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิตั้ิภาวัะ ตั้ามแบบ 59-1 ของสิำานักงาน ก.ล.ตั้. และนำา
สิ่งให้สิำานักงาน ก.ล.ตั้. ภายใน 30 วััน นับแตั้่วัันที�ได้รับการแตั้่งตั้ั�งเป็นกรรมการ ผู้้้บริหาร หร่อ
ผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ หร่อวัันปิดการเสินอขายหลักทรัพื่ย์ตั้่อประชาชน ตั้ามที�กฎหมายวั่าด้วัย
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์กำาหนด
(2) บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดนอกเหน่อจากกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชีมีหน้าที�ตั้้องจัดทำาแบบ
รายงานการถื่อหลักทรัพื่ย์ของกลุม่ บริษทั ฯ และนำาสิ่งให้เลขานุการบริษทั ภายใน 30 วััน นับแตั้่วันั ที�
ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท
6.3.2 การรายงานเม่�อมีการเปลี�ยนแปลง
(1) กรรมการ ผู้้้บริหารสิี�ระดับแรก และผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัทฯ มีหน้าที�ตั้้องจัดทำาแบบรายงานการ
เปลีย� นแปลงการถื่อหลักทรัพื่ย์ตั้ามแบบ 59-2 ของสิำานักงาน ก.ล.ตั้. และนำาสิ่งให้สิำานักงาน ก.ล.ตั้.
ภายใน 3 วัันทำาการนับแตั้่วัันที�มีการซ่�อขาย โอน หร่อรับโอนหลักทรัพื่ย์ตั้ามกฎหมายวั่าด้วัย
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์
(2) บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดนอกเหน่อจากกรรมการ ผู้้้บริหาร และผู้้้สิอบบัญ่ชีมีหน้าที�ตั้้องจัดทำาแบบ
รายงานการเปลีย� นแปลงการถื่อหลักทรัพื่ย์ของกลุม่ บริษทั ฯ และนำาสิ่งให้เลขานุการบริษทั ภายใน
3 วัันทำาการนับแตั้่วัันที�มีการซ่�อขาย โอน หร่อรับโอนหลักทรัพื่ย์
6.3.3 ข้อยกเวั้น
การเปลี�ยนแปลงการถื่อหลักทรัพื่ย์ในกรณีดังตั้่อไปนี� ไม่ตั้้องจัดทำาแบบรายงานการเปลี�ยนแปลงการ
ถื่อหลักทรัพื่ย์ตั้ามแบบ 59-2
(1) การเสินอขายหุ้น ให้แก่ผู้้ถื่อหุน้ เดิมตั้ามสิัดสิ่วันการถื่อหุน้ (Rights Offering)
(2) การใช้สิิทธุิตั้ามหลักทรัพื่ย์แปลงสิภาพื่
(3) การเสินอขายหุ้ น หร่ อ การใช้ สิิ ท ธุิ ตั้ ามใบสิำา คั ญ่ แสิดงสิิ ท ธุิ ที� จ ะซ่� อ หุ้ น หร่ อ หุ้ น ก้้ แ ปลงสิภาพื่
(Warrants) ทีอ� อกใหม่ให้แก่กรรมการหร่อพื่นักงานของบริษทั ฯ (Employee Stock Option Program
“ESOP”) หร่อได้รบั หลักทรัพื่ย์จากโครงการร่วัมลงทุนระหวั่างนายจ้างและล้กจ้าง (Employee Joint
Investment Program “EJIP”)
(4) การรับหลักทรัพื่ย์โดยทางมรดก
(5) การโอนหร่อรับโอนหลักทรัพื่ย์จากการวัางเป็นประกันการซ่�อขายสิัญ่ญ่าซ่�อขายล่วังหน้า
6.4 การซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ที�ไม่เข้าข่ายการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ตั้ามนโยบายฉบับนี� ไม่บังคับใช้ในกรณีการเข้าถื่อ
หลักทรัพื่ย์ หร่อรับคำาเสินอซ่�อหลักทรัพื่ย์เพื่่�อครอบงำากิจการ (Tender Offer)
6.5 ข้อจำากัดอ่�นๆ ในการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์
6.5.1 บริษัทฯ สินับสินุนให้บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดลงทุนในหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในระยะยาวั ทั�งนี� ไม่ควัร
ซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในระยะสิั�นหร่อเพื่่อ� เก็งกำาไรในหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ
6.5.2 บุคคลที�บริษัทฯ กำาหนดควัรหลีกเลี�ยงการทำาธุุรกรรม ดังตั้่อไปนี�
(1) การชอร์ตั้เซล (Short Sale) หลักทรัพื่ย์ของบริษทั ฯ ซึง� อาจเป็นการสิ่งสิัญ่ญ่าณแก่ตั้ลาดได้วัา่ ผู้้ข้ าย
ไม่มีควัามเช่อ� มั�นในบริษัทฯ
(2) การซ่�อขายตั้ราสิารอนุพื่ันธุ์ (เช่น ฟิิวัเจอร์สิ และ ออปชั�น) ที�มีควัามเกี�ยวัข้องกับหลักทรัพื่ย์ของ
บริษัทฯ ซึ�งอาจก่อให้เกิดลักษณะการซ่�อขายหลักทรัพื่ย์โดยใช้ข้อม้ลภายในได้
(3) การถื่อครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ในบัญ่ชีก้ย่มเงินเพื่่�อซ่�อขายหลักทรัพื่ย์ (Margin Account)
ซึ�งอาจถื้กบริษัทหลักทรัพื่ย์บังคับขายหลักทรัพื่ย์ดังกล่าวั โดยปราศจากควัามยินยอม ในกรณีที�
ไม่สิามารถืนำาหลักประกันมาวัางเพื่ิ�มได้

256 / แบบ 56-1 One Report ป 2563

7. บทลงโทษกรณีฝ่่าฝ่ืนนโยบาย
กรรมการ ผู้้้จัดการ ผู้้้ดำารงตั้ำาแหน่งบริหาร หร่อผู้้้สิอบบัญ่ชีผู้้ใดฝ่่าฝ่ืน หร่อไม่ปฏิิบัตั้ิตั้ามหลักเกณฑ์์การซ่�อขาย
หลักทรัพื่ย์ตั้ามกฎหมายวั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์กำาหนดตั้้องรับโทษตั้ามที�กฎหมายบัญ่ญ่ัตั้ิ
บริษทั ฯ จะจัดทำารายงานการประชุมสิามัญ่ผู้้ถื้ อ่ หุน้ ประจำาป และจัดให้มกี ารเผู้ยแพื่ร่รายงานการประชุมทางเวั็บไซตั้์
ของบริษัทที� www.leaseit.co.th

บริษทั ฯ มีนโยบายไม่อนุญ่าตั้ให้มรี ายการระหวั่างกันในลักษณะทีเ� ป็นการให้ควัามช่วัยเหล่อทางการเงิน เช่น การให้
ก้้ย่มเงิน การคำ�าประกันสิินเช่�อ
บริษัทฯ มีรายการระหวั่างกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเคร่อ ซึ�งได้กระทำาอย่างยุตั้ิธุรรมตั้ามราคาตั้ลาด และเป็นไปตั้าม
ปกตั้ิธุุรกิจการค้า (Fair and at arms’s length)

3. บทบาทของผูู้มีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
ก. การดูแลสิทธิของผูู้มีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ตั้ระหนักถืึงสิิทธุิของผู้้้มีสิ่วันได้เสิียทุกกลุ่มทั�งภายในและภายนอกบริษัท และด้แลเพื่่�อให้มั�นใจได้วั่าสิิทธุิ
ดังกล่าวัได้รับการคุ้มครองและปฏิิบัตั้ิด้วัยดี ทั�งนี� เพื่่�อสิร้างควัามเข้าใจอันดีและควัามร่วัมม่อระหวั่างบริษัท
และผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย อันจะเป็นประโยชน์ตั้่อการดำาเนินงาน สิร้างควัามเช่�อมั�นและควัามมั�นคงให้แก่บริษัทและ
ผู้้้มีสิ่วันได้เสิีย รวัมทั�งเพื่ิ�มขีดควัามสิามารถืในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาวั ดังนี�
1. พน้กงาน : บริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่กับการคัดเล่อกบุคลากร ที�เหมาะสิมกับตั้ำาแหน่ง และเน้นบุคลากร
มีประสิบการณ์ในการทำางานตั้รงกับลักษณะงานของบริษัทฯ เพื่่�อควัามเชี�ยวัชาญ่ในงานนั�น ซึ�งบริษัทฯ
ตั้ระหนักเสิมอวั่าพื่นักงานเป็นทรัพื่ยากรที�มีคุณค่า และเป็นรากฐานของควัามสิำาเร็จ ดังนั�น บริษัทฯ จึง
มุ่งมั�นที�จะพื่ัฒนาศักยภาพื่ของพื่นักงานตั้ลอดเสิ้นทางการทำางาน โดยพื่ัฒนาทักษะ เพื่ิ�มพื่้นควัามร้้อย่าง
ตั้่อเน่�อง และควัามสิามารถืของพื่นักงาน รวัมทั�งมอบโอกาสิในการสิร้างควัามก้าวัหน้าในการทำางาน
ให้แก่พื่นักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตั้ลอดจนการสิร้างแรงจ้งใจในเร่�องผู้ลตั้อบแทนที�เหมาะสิมและ
สิามารถืเทียบเคียงกับบริษัทชั�นนำาโดยทั�วัไป ตั้ลอดจนการด้แลคุณภาพื่ชีวัิตั้ของพื่นักงานทุกคนโดยเท่า
เทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตั้อบแทนพื่นักงานที�สิอดคล้องกับผู้ลการดำาเนินงาน
ของบริษัททั�งในระยะสิั�น อาทิ ควัามสิามารถืในการทำากำาไรในแตั้่ละป ในร้ปแบบของเงินจ้งใจ (Incentive)
และเงินโบนัสิ (Bonus) โดยในระยะยาวันัน� บริษทั ได้นำาเอาร้ปแบบการวััดผู้ลการปฏิิบตั้ั งิ านตั้าม Balanced
Scorecard โดยอาศัยการกำาหนดตั้ัวัชีวั� ดั (KPIs) มาใช้เป็นเคร่อ� งม่อเพื่่อ� ช่วัยในการบริหารจัดการกลยุทธุ์ไป
สิ้่การปฏิิบัตั้ิ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวััดหร่อการประเมิน ที�จะช่วัยให้องค์กรเกิดควัาม
สิอดคล้องเป็นอันหนึง� อันเดียวักัน และมุง่ เน้นในสิิง� ทีม� คี วัามสิำาคัญ่ตั้่อควัามสิำาเร็จขององค์กร โดยบริษทั ฯ
ศึกษาและทบทวันโครงสิร้างองค์กร บทบาท หน้าที� และควัามรับผู้ิดชอบของแตั้่ละตั้ำาแหน่งงาน ประเมิน
ผู้ลการทำางานและควัามก้าวัหน้าในการทำางานของพื่นักงานอย่างสิมำ�าเสิมอ ทั�งนี� เพื่่�อพื่ัฒนาองค์กรสิ้่การ
เป็นองค์กรที�ดี นอกจากนี� บริษัทได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่่�อให้
พื่นักงานได้ออมและสิร้างผู้ลตั้อบแทนการลงทุนในระยะยาวัและเพื่่�อให้พื่นักงานมีสิ่วันร่วัมในการเป็น
เจ้าของบริษัทมาตั้ั�งแตั้่ป 2558 และได้ครบกำาหนดโครงการในเด่อนมีนาคม 2561 และในป 2562 บริษัท
ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program No.2 (EJIP No.2) ขึ�นในเด่อนเมษายน 2561
มีระยะเวัลาโครงการกำาหนด 3 ป
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เอกสารแนบ 5

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำารายการที�เกี�ยวัโยงกันที�เข้าข่ายจะตั้้องขออนุมัตั้ิจากผู้้้ถื่อหุ้นตั้ามข้อกำาหนดของตั้ลาด
หลักทรัพื่ย์ฯ ก่อนทำารายการ บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยข้อม้ลเกี�ยวักับช่อ� และควัามสิัมพื่ันธุ์ของบุคคลที�เกี�ยวัโยง นโยบาย
การกำาหนดราคา และม้ลค่าของรายการ รวัมทั�งควัามเห็นของคณะกรรมการเกี�ยวักับรายการดังกล่าวัให้ผู้้ถื่อหุ้น
ทราบอย่างชัดเจนในการประชุมผู้้้ถื่อหุน้

บริษทั ฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ในเร่อ� งสิวััสิดิการและควัามปลอดภัยของพื่นักงาน โดยบริษทั ฯ ได้จดั สิวััสิดิการและ
สิิทธุิประโยชน์ขั�นพื่่�นฐานตั้ามที�กฎหมายกำาหนด อาทิ วัันเวัลาทำางาน วัันหยุด วัันหยุดพื่ักผู้่อนประจำาป
และวัันลาหยุดประเภทตั้่างๆ รวัมถืึงการประกันสิังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสิำารองเลี�ยงชีพื่ โดยมี
การประชาสิัมพื่ันธุ์สิทิ ธุิประโยชน์ตั้า่ งๆ ให้กบั พื่นักงานทราบ นอกจากนัน� บริษทั ฯ ได้จดั ให้มสิี วััสิดิการอ่น� ๆ
นอกเหน่อจากที�กฎหมายกำาหนด อาทิ การประกันสิุขภาพื่ ซึ�งครอบคลุมการรักษาพื่ยาบาลผู้้้ป่วัยนอก
และผู้้้ป่วัยใน การประกันชีวัิตั้ การประกันอุบัตั้ิเหตัุ้ และการตั้รวัจสิุขภาพื่ประจำาป รวัมถืึงจัดให้มีมาตั้รการ
การด้แลสิุขภาพื่อนามัยของพื่นักงาน อาทิ การฉีดวััคซีนป้องกันโรคระบาด การจัดหาหน้ากากอนามัย
และแอลกอฮอล์เจลสิำาหรับล้างม่อให้แก่พื่นักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงิน
ช่วัยเหล่อพื่นักงานในกรณีตั้า่ งๆ เช่น การสิมรสิ การคลอดบุตั้ร การอุปสิมบท การเสิียชีวัตั้ิ ของญ่าตั้ิใกล้ชดิ
การประสิบภัยพื่ิบัตั้ิทางธุรรมชาตั้ิ เป็นตั้้น
2. ลูกค่้า : บริษทั ฯ กำาหนดนโยบายและแนวัทางปฏิิบตั้ั ตั้ิ อ่ ล้กค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเง่อ� นไขให้รบั ทราบอย่าง
ชัดเจน โดยเง่อ� นไขดังกล่าวัเป็นเง่อ� นไขที�เป็นธุรรม นอกจากนี� บริษัทฯ ยังมุ่งมั�นในการให้การบริการล้กค้า
และให้คำาแนะนำาช่วัยเหล่อแก่ล้กค้าด้วัยควัามสิุภาพื่ อ่อนโยน พื่ร้อมรับฟิังปัญ่หาและวัิธุีแก้ไขปัญ่หาให้
ล้กค้า โดยไม่เปิดเผู้ยควัามลับของล้กค้า และบริษทั ฯ ได้มกี ารกำาหนดหลักเกณฑ์์การคัดเล่อกล้กค้าไวั้อย่าง
ชัดเจน โดยยึดหลักเกณฑ์์ ดังนี�ค่อ

•
•
•

การมีตั้ัวัตั้นอย้่จริงของล้กค้า
ควัามสิามารถืในการชำาระหนี�ของล้กค้า และล้กหนี�
ควัามสิามารถืในการปฏิิบัตั้ิงานตั้ามโครงการให้สิำาเร็จ

โดยมีคณะกรรมการสิินเช่�อ เป็นผู้้้รับผู้ิดชอบในการพื่ิจารณาหลักเกณฑ์์ดังกล่าวัข้างตั้้น
3. คู่ค่่ า้ : บริษทั ฯ กำาหนดนโยบายเกีย� วักับการปฏิิบัตั้ิทเี� ป็นธุรรม และรับผู้ิดชอบตั้่อค้ค่ า้ ทุกฝ่่าย ตั้ามข้อตั้กลง
ทางการค้าทีไ� ด้ตั้กลงกัน ทัง� นี� โดยการกำาหนดเง่อ� นไขและแนวัทางการปฏิิบตั้ั ตั้ิ งั� แตั้่แรกอย่างชัดเจนและเป็น
ธุรรม ตั้ลอดจนการให้ควัามร่วัมม่อกับพื่ันธุมิตั้รทางการค้าเพื่่�อประโยชน์โดยรวัมทั�ง 2 ฝ่่าย
4. เจ้าหน่� : บริษัทฯ มีควัามมุ่งมั�นที�จะรักษาสิัมพื่ันธุภาพื่ที�ยั�งย่นระหวั่างบริษัทฯ และเจ้าหนี�อย้่เสิมอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิิบัตั้ิตั้่อเจ้าหนี�อย่างเสิมอภาคและเป็นธุรรม โดยให้ข้อม้ลที�ถื้กตั้้อง โปร่งใสิ
และตั้รวัจสิอบได้ แ ก่ เจ้ า หนี� และยึ ด มั� น ในการปฏิิ บั ตั้ิ ตั้ ามข้ อ กำา หนดและเง่� อ นไขของสิั ญ่ ญ่าที� มี ตั้่ อ
เจ้าหนี�อย่างเคร่งครัด ทั�งในเร่�องการชำาระค่นเงินตั้้น ดอกเบี�ย และค่าธุรรมเนียม การดำารงอัตั้ราสิ่วัน
ทางการเงิน และเง่�อนไขอ่�นๆ เป็นตั้้น และหากเกิดกรณีที�บริษัทไม่สิามารถืปฏิิบัตั้ิตั้ามเง่�อนไขข้อใด
ข้อหนึ�งได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี�ทราบโดยเร็วั เพื่่�อร่วัมกันพื่ิจารณาหาแนวัทางแก้ไข ทั�งนี� ที�ผู้่านมา
บริษัทฯ ไม่มีเหตัุ้ผู้ิดนัดชำาระหนี�
5. คู่่แข่งทุางการค่้า : บริษัทฯ ดำาเนินการโดยสิุจริตั้และการรักษามาตั้รฐานในการให้บริการ และยึดหลักการ
ไม่กล่าวัพื่าดพื่ิงค้แ่ ข่ง หร่อบิดเบ่อนข้อเท็จจริงของค้่แข่ง นอกจากนี� บริษัทฯ ปฏิิบัตั้ิตั้่อค้่แข่งขันด้วัยควัาม
เข้าใจและควัามร่วัมม่อทีด� รี ะหวั่างกัน ทัง� นี� บริษทั ฯ ถื่อวั่าค้แ่ ข่งอ่น� ตั้่างก็มหี น้าทีเ� ป็นผู้้ใ้ ห้บริการทางการเงิน
ที�ดีและมีคุณภาพื่แก่ล้กค้า เช่นเดียวักัน
6. สู้งค่ม ชุุมชุน และสูิ�งแว่ดล้อม : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายให้บริษัทฯ เน้นการประพื่ฤตั้ิ
ปฏิิบตั้ั อิ ย่างเป็นธุรรมโดยคำานึงถืึงหน้าทีค� วัามรับผู้ิดชอบตั้่อชุมชน สิังคม และสิิง� แวัดล้อม บริษทั ฯ ได้จดั ทำา
กิจกรรมหลากหลายร้ปแบบเพื่่อ� ช่วัยเหล่อชุมชน สิังคม และสิิง� แวัดล้อม อาทิ บริษทั ฯ ร่วัมกับคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ค้ค่ า้ ล้กค้าและเจ้าหนี� ได้รวั่ มสินับสินุนสิิง� ปล้กสิร้าง สิิง� ของบริจาค และทุนการศึกษา ให้แก่เยาวัชน
ที�ห่างไกล และกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ตั้่อสิังคมอย่างตั้่อเน่�อง โดยได้รับควัามร่วัมม่อจากองค์กรตั้่างๆ
ทั�งภาครัฐและภาคเอกชน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายในเร่�องการด้แลรักษาสิิ�งแวัดล้อม และสิ่งเสิริมให้มีการใช้ทรัพื่ยากรอย่าง
มีประสิิทธุิภาพื่ และได้กำาหนดแนวัปฏิิบัตั้ิที�สิามารถืดำาเนินการได้ภายในบริษัทฯ อาทิ การประหยัดพื่ลังงานไฟิฟิ้า
การประหยัดนำ�า การรณรงค์การใช้กระดาษ Recycle การคัดแยกขยะ
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นอกจากนี� คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้สิง่ เสิริมให้มกี ารให้ควัามร้แ้ ละฝ่ึกอบรมพื่นักงานในเร่อ� งสิิง� แวัดล้อม โดยบริษทั
มีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิิ�งแวัดล้อม โดยจะดำาเนินการสิ่งเสิริมให้เกิดควัามรับผู้ิดชอบตั้่อสิิ�งแวัดล้อม
พื่ัฒนาและใช้เทคโนโลยีที�เป็นมิตั้รกับสิิ�งแวัดล้อมมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเพื่่�อลดผู้ลกระทบด้าน
สิิ�งแวัดล้อมและควับคุมกิจกรรมที�อาจสิ่งผู้ลกระทบตั้่อสิิ�งแวัดล้อมอย่างตั้่อเน่อ� ง อาทิ การจัดการของเสิียที�เกิดขึ�น
ภายในบริษัท

ข. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทฯ สินับสินุนการเคารพื่สิิทธุิมนุษยชนที�ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ�งรวัมถืึงปฏิิญ่ญ่าและอนุสิัญ่ญ่าตั้่างๆ
ของสิหประชาชาตั้ิวั่าด้วัยสิิทธุิมนุษยชน ทั�งนี� กรรมการ ผู้้้บริหาร และพื่นักงานของบริษัทฯ ตั้ลอดจนบุคคลอ่�นใดที�
กระทำาการในนามของบริษัทฯ จะตั้้องเคารพื่ในศักดิ�ศรีสิ่วันบุคคล ควัามเป็นสิ่วันตั้ัวั และสิิทธุิของแตั้่ละบุคคลที�ตั้น
ได้มกี ารตั้ิดตั้่อด้วัยในระหวั่างการปฏิิบัตั้ิงาน โดยจะตั้้องไม่กระทำาการใดๆ หร่อสิ่งเสิริมให้มีการละเมิดหร่อล่วังเกิน
สิิทธุิมนุษยชนใดๆ ตั้ามที�บริษัทได้กำาหนดไวั้ในหลักในการปฏิิบัตั้ิ “จริยธุรรมและธุรรมาภิบาลขององค์กร”
บริษทั เคารพื่และปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามหลักกฎหมายเร่อ� งสิิทธุิมนุษยชน รวัมถืึงการป้องกันและหลีกเลีย� งการละเมิดสิิทธุิมนุษยชน
ของพื่นักงาน ค้่ค้า และชุมชน ภายใตั้้บทบัญ่ญ่ัตั้ิที�ได้กำาหนดไวั้ตั้ามกฎหมายไทย โดยมีแนวัทางในการปฏิิบัตั้ิเอาไวั้
ดังนี�
แรงงานเด็ก (Child Labor) บริษทั จะปฏิิบตั้ั ตั้ิ ามกฎหมายวั่าด้วัยอายุขนั� ตั้ำ�าในการจ้างงาน และจะไม่ให้แรงงาน
ผู้้้เยาวั์ทำางานที�เป็นอันตั้รายตั้่อสิุขภาพื่และพื่ัฒนาการ รวัมถืึงสิ่งผู้ลกระทบตั้่อการศึกษาภาคบังคับ
แรงงานบังคับ (Forced Labor) บริษัทจะไม่กระทำาหร่อสินับสินุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกร้ปแบบ
และจะไม่เรียกเก็บเงินหร่อเก็บยึดเอกสิารประจำาตั้ัวัใดๆ ของพื่นักงาน เวั้นแตั้่เป็นการดำาเนินการที�ไม่ขัด
ตั้่อกฎหมาย
การไม่เล่อกปฏิิบตั้ั ิ (Discrimination) บริษทั จะเคารพื่ในควัามแตั้กตั้่างและปฏิิบตั้ั ตั้ิ อ่ พื่นักงานอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เอ่�อประโยชน์ หร่อลิดรอนสิิทธุิของพื่นักงานอย่างไม่เป็นธุรรม อันมีสิาเหตัุ้มาจากเร่�องเช่�อชาตั้ิ
สิัญ่ชาตั้ิ เผู้่าพื่ันธุุ์ สิีผู้ิวั ตั้้นตั้ระก้ล ศาสินา สิถืานะทางสิังคม เพื่ศ อายุ ควัามพื่ิการหร่อทุพื่พื่ลภาพื่ แนวัคิด
ทางการเม่อง ตั้ลอดจนสิถืานภาพื่เกีย� วักับการสิมรสิ นอกจากนี� จะกำาหนดมาตั้รการป้องกัน และแก้ปัญ่หา
เกี�ยวักับการล่วังละเมิดทางเพื่ศ
การจ่ายค่าตั้อบแทน (Compensation) บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตั้อบแทน และผู้ลประโยชน์ในร้ปแบบตั้่างๆ
ที�สิอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และตั้รงตั้ามเวัลาที�กำาหนด และจะไม่หักค่าจ้างพื่นักงาน เวั้นแตั้่เป็นการ
ดำาเนินการที�ไม่ขัดตั้่อกฎหมาย
ชั�วัโมงการทำางาน (Working Hours) บริษัทจะกำาหนดชั�วัโมงการทำางานปกตั้ิไม่เกินกวั่าที�กฎหมายกำาหนดไวั้
และจะด้แลให้ช�วัั โมงการทำางานล่วังเวัลาของพื่นักงานเป็นไปตั้ามที�กฎหมายกำาหนด
เสิรีภาพื่ในการสิมาคม และการเจรจาตั้่อรอง (Freedom of Association and Collective Bargaining) บริษัท
จะเคารพื่สิิทธุิพื่นักงานในการสิมาคม หร่อรวัมกลุ่มในร้ปแบบใดๆ ที�ไม่ขัดตั้่อกฎหมาย รวัมถืึงการเข้าร่วัม
ในกระบวันการเจรจาตั้่อรองตั้ามขั�นตั้อนของกฎหมาย
ควัามปลอดภัย อาชีวัอนามัย สิิ�งแวัดล้อม และสิิ�งอำานวัยควัามสิะดวัก (Occupational Health, Safety,
Environment and Facilities) บริษัทจะดำาเนินการสิ่งเสิริม สินับสินุน คงไวั้ และปรับปรุงอย่างตั้่อเน่อ� งให้เกิด
สิภาพื่แวัดล้อมในการทำางานที�ปลอดภัย ป้องกันมิให้เกิดผู้ลกระทบตั้่อสิุขภาพื่อนามัยของพื่นักงานและผู้้้ที�
เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งมุง่ เน้นการด้แลรักษา ป้องกัน ลดผู้ลกระทบด้านสิิ�งแวัดล้อมที�เกิดจากกิจกรรมของบริษัท
และผู้้ท้ เี� กีย� วัข้อง โดยปฏิิบตั้ั ใิ ห้สิอดคล้องตั้ามกฎหมาย นอกจากนี� บริษทั จะจัดให้มหี อ้ งนำ�าและห้องสิุขาทีถื� ก้
สิุขลักษณะ นำ�าด่�มที�สิะอาดถื้กสิุขอนามัย ปัจจัยในการปฐมพื่ยาบาลที�เหมาะสิม สิถืานที�รับประทานอาหาร
และสิถืานที�สิำาหรับเก็บรักษาอาหารที�สิะอาดถื้กหลักสิุขาภิบาลอย่างเพื่ียงพื่อและสิะดวัก
บริษัทได้เปิดโอกาสิให้มีการแจ้งเบาะแสิเกี�ยวักับการกระทำาใดๆ ที�ละเมิดสิิทธุิมนุษยชนผู้่านช่องทางการรับเร่�อง
ร้องเรียน โดยในป 2563 ไม่มปี ระเด็นร้องเรียนเกี�ยวักับสิิทธุิมนุษยชน
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ทัง� นี� รายละเอียดเกีย� วักับกิจกรรมด้านควัามรับผู้ิดชอบตั้่อสิังคม ชุมชน และสิิง� แวัดล้อมแสิดงอย้ภ่ ายใตั้้หวัั ข้อ “ควัาม
รับผู้ิดชอบตั้่อสิังคมสิ้ค่ วัามยั�งย่น”

ค. การตอตานทุจริตและการจายสินบน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีควัามมุง่ มัน� ทีจ� ะปฏิิเสิธุการทุจริตั้คอร์รปั ชัน� และการตั้ิดสิินบนทุกร้ปแบบและทุกระดับ ไม่วัา่
จะเป็นธุุรกรรมทีเ� กีย� วัข้องกับภาครัฐหร่อภาคเอกชน โดยบริษทั ได้ออกนโยบายการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รปั ชัน� ในป
2558 โดยจัดทำาเป็นเอกสิารแนวัการปฏิิบตั้ั เิ กีย� วักับการกำากับด้แลและควับคุมด้แลเพื่่อ� ป้องกันและตั้ิดตั้ามควัามเสิีย� ง
จากการทุจริตั้คอร์รัปชั�น โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักงาน และบุคคลอ่�นใดที�กระทำาการในนามของบริษัท
กระทำาการซึง� เป็นการให้หร่อรับของกำานัลทีเ� ป็นเงิน หร่อสิิง� ตั้อบแทนอ่น� ใด อันมิชอบด้วัยกฎหมายหร่อไม่เหมาะสิม
เพื่่�อให้ได้มาซึ�งควัามได้เปรียบทางธุุรกิจ หร่อควัามสิัมพื่ันธุ์กับค้่คา้ ในป 2558 บริษัทฯ ได้สิมัครเข้าร่วัมเป็นสิมาชิก
เคร่อข่ายหุน้ สิ่วันตั้้านทุจริตั้เพื่่อ� ประเทศไทย (PACT Network) เพื่่อ� แสิดงควัามมุง่ มัน� ทีจ� ะตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รปั ชัน�
ในป 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วัยงานซึ�งไม่มีสิ่วันประสิานงานกับล้กค้าทำาการสิอบทานกลับไปยังล้กค้าทุกรายที�
เปิดวังเงินใหม่ เพื่่�อเก็บรวับรวัมข้อม้ลเกี�ยวักับการทุจริตั้และการจ่ายสิินบน สิรุปผู้ลการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวั
ไม่พื่บการทุจริตั้การเรียกรับ หร่อจ่ายสิินบนกับล้กค้า
ในป 2560 บริษัทฯ ได้ร่วัมประกาศเจตั้นารมณ์เป็นแนวัร่วัมปฏิิบัตั้ิของภาคเอกชนไทยในการตั้่อตั้้านการทุจริตั้
(Collective Action Coalition) ในวัันที� 9 มิถืุนายน 2560 โดยบริษัทฯ จะจัดให้มี
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การประเมินควัามเสิี�ยงที�เกี�ยวัข้องกับการทุจริตั้ภายในบริษัท รวัมถืึงการนำานโยบายการตั้่อตั้้าน การทุจริตั้
และแผู้นการกำากับการปฏิิบัตั้ิงานไปปฏิิบัตั้ิ และจัดให้มีค้่ม่อ/แนวัทางในการดำาเนินธุุรกิจแก่ผู้้บริหารและ
พื่นักงาน
จะเปิดเผู้ยและแลกเปลี�ยนนโยบายภายใน ประสิบการณ์ แนวัปฏิิบัตั้ิที�ดีและแนวัทางควัามสิำาเร็จในการ
สินับสินุนให้เกิดการทำารายการทางธุุรกิจอย่างมีคุณธุรรม ถื้กตั้้องและโปร่งใสิในประเทศไทย
จะร่วัมม่อกับบริษทั ในอุตั้สิาหกรรมเดียวักัน ค้ค่ า้ และผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียกลุม่ อ่น� ๆ โดยการสิร้างแนวัร่วัมปฏิิบตั้ั ิ
และการเข้าร่วัมในกิจกรรมตั้่อตั้้านการทุจริตั้

แนวทางในการติดตามประเมินผู้ลการปฏิิบตั ติ ามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ และกระบวนการ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
ผู้้้บริหารของบริษัทจัดให้มีระบบการควับคุมภายในที�เหมาะสิมขึ�นเพื่่�อประสิิทธุิภาพื่ในการปฏิิบัตั้ิงานและลดควัาม
เสิี�ยงจากลักษณะธุุรกิจ ซึ�งการควับคุมภายในดังกล่าวั จะทำาการควับคุมทั�งในด้านการป้องกัน (Preventive Control)
และการตั้รวัจสิอบ (Detective Control) ซึ�งเป็นเคร่�องม่อที�ชวั่ ยในการลดโอกาสิ และแรงจ้งใจในการกระทำามิชอบ
และการทุจริตั้ให้น้อยลง โดยใช้หลักเกณฑ์์การแบ่งแยกหน้าที� การแบ่งแยกหน้าที�ในการทำางานระหวั่างพื่นักงาน
รวัมถืึงจัดทำากระบวันการตั้ิดตั้ามประเมินผู้ลการปฏิิบัตั้ิตั้ามนโยบายการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น ให้ผู้้บริหาร
สิามารถืได้รบั รายงานและรับทราบถืึงสิาเหตัุ้ของข้อบกพื่ร่องหร่อสิถืานการณ์ทไี� ม่ชอบมาพื่ากลได้ทนั ท่วังที รวัมทัง�
สิามารถืปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสิมในการประเมินผู้ลระบบการควับคุมภายในดังกล่าวั และให้
ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายในเป็นสิ่วันหนึ�งของกระบวันการตั้ิดตั้ามและประเมินผู้ลการปฏิิบัตั้ิตั้ามนโยบายการตั้่อตั้้านการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นโดยรวัมทุกสิิ�นป และกำาหนดให้มีการประเมินควัามเสิี�ยงเกี�ยวักับการทุจริตั้คอร์รัปชั�นเป็นประจำา
ทุกป และรายงานผู้ลการประเมินควัามเสิี�ยงตั้่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั�งนี� กรรมการ ผู้้้บริหาร และพื่นักงานทุกคน
มีหน้าที�รายงานการพื่บเห็นการฝ่่าฝ่ืนนโยบายการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�นดังกล่าวั โดยบริษัทฯ มีมาตั้รการ
ให้ควัามคุ้มครองแก่ผู้้แจ้งเบาะแสิอย่างเหมาะสิม ทั�งนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝ่ึกอบรมเพื่่อ� สิร้างควัามตั้ระหนักถืึง
ควัามสิำาคัญ่และเข้าใจนโยบายและมาตั้รการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปชั�น รวัมทั�งวัิธุีการประเมินควัามเสิี�ยงจากการ
ทุจริตั้คอร์รัปชั�นด้วัย
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ง. นโยบายและแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับการไมลว งละเมิดทรัพยสินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�
บริษทั ฯ มีการกำาหนดนโยบายและแนวัปฏิิบตั้ั เิ กีย� วักับการไม่ลวั่ งละเมิดทรัพื่ย์สินิ ทางปัญ่ญ่าหร่อลิขสิิทธุิ� ดังตั้่อไปนี�
พื่นักงานของบริษัททุกคนตั้้องให้ควัามเคารพื่ และไม่ล่วังละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น หากพื่บการ
กระทำาที�เป็นหร่ออาจเป็นการละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าให้แจ้งข้อม้ลดังกล่าวัให้ผู้้บังคับบัญ่ชารับทราบ
ตั้รวัจสิอบข้อม้ลอันเป็นสิิทธุิของบุคคคลภายนอก ที�ได้รับมาหร่อจะนำามาใช้ภายในบริษัท เพื่่�อลดโอกาสิที�
จะเกิดกรณีละเมิดทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของผู้้้อ่�น
พื่นักงานมีหน้าที�รายงานตั้่อผู้้้บังคับบัญ่ชาเม่�อพื่บการกระทำาผู้ิดที�เห็นวั่าเป็นการละเมิดสิิทธุิ อาจนำาไปสิ้่
การละเมิดสิิทธุิ หร่อการกระทำาที�อาจก่อให้เกิดข้อพื่ิพื่าทเกี�ยวักับทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า
ในการทำางาน พื่นักงานตั้้องด้แลรักษางาน ข้อม้ล สิ้ตั้ร สิถืิตั้ิ โปรแกรม วัิธุีการ กระบวันการ และข้อเท็จ
จริงตั้่างๆ ที�เป็นทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของบริษัทไม่ให้ถื้กล่วังละเมิด และไม่เปิดเผู้ยให้กับผู้้้ใด เวั้นแตั้่ได้รับ
อนุญ่าตั้จากทางบริษัท

ข้อพื่ึงระวััง
1) การทำาซำ�า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสิ์ ข้อม้ลอิเล็กทรอนิกสิ์ หร่อเทคโนโลยีสิารสินเทศตั้่างๆ
โดยไม่มีเหตัุ้อันควัร
2) การใช้ข้อม้ลที�เป็นควัามลับ หร่อเป็นสิิทธุิ�ของผู้้้อ่�นโดยไม่ได้รับอนุญ่าตั้จากเจ้าของ
3) การตั้ัดสิินใจที�เกี�ยวัข้องกับการได้มาซึ�งทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า ใช้ประโยชน์จากทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่า รักษา
สิิทธุิ� และคุ้มครองสิิทธุิ�ในทรัพื่ย์สิินทางปัญ่ญ่าของบริษัท โดยไม่มีควัามเข้าใจที�ชัดเจนและถื้กตั้้อง

จ. การดำาเนินการในกรณีมผู้ี ูแจงเบาะแสและการปกปองผูู้แ จงเบาะแส
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสิ่�อสิารผู้่านทางเวั็บไซตั้์ของบริษัทฯ ที� www.leaseit.co.th เพื่่�อให้ผู้้ถื่อหุ้นและผู้้้มี
สิ่วันได้เสิียมีโอกาสิแสิดงควัามคิดเห็นและร้องเรียนโดยตั้รงตั้่อคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยตั้รงผู้่านทางช่องทาง ดังนี�
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกสิ์ ถืึงฝ่่ายนักลงทุนสิัมพื่ันธุ์ : IR@leaseit.co.th
2. จดหมายทางไปรษณีย์ : เรียน คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
บริษทั ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) 1023 อาคารเอ็มเอสิ สิยาม ทาวัเวัอร์ ชัน� 29
ถืนนพื่ระราม 3 แขวังช่องนนทรี เขตั้ยานนาวัา กรุงเทพื่ฯ 10120
ในกรณีได้รับควัามไม่เป็นธุรรมหร่อควัามเด่อดร้อนจากการกระทำาของบริษัท รวัมถืึงเร่�องที�อาจทำาให้เกิดควัาม
เสิียหายตั้่อบริษทั และการร้องเรียนกรณีทถืี� ก้ ละเมิดสิิทธุิ นอกจากนี� พื่นักงานทุกคนมีหน้าทีตั้� อ้ งรายงานเหตัุ้การณ์
หร่อพื่ฤตั้ิกรรมในที�ทำางานที�ไม่ถื้กตั้้องหร่อสิงสิัยวั่าจะไม่ถื้กตั้้อง หร่อละเมิดตั้่อธุรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบ
หร่อกฎหมายใดๆ ตั้่อผู้้้บังคับบัญ่ชา และบริษัทได้จัดช่องทางสิำาหรับพื่นักงานเพื่่�อปรึกษาหร่อแจ้งเหตัุ้โดยตั้รงตั้่อ
ผู้้ช้ วั่ ยกรรมการผู้้จ้ ดั การ หากพื่บเห็นหร่อสิงสิัยการกระทำาใดๆ ทีไ� ม่ชอบด้วัยกฎหมายหร่อฝ่่าฝ่ืนตั้่อหลักในการปฏิิบตั้ั ิ
ซึ�งมีหร่ออาจมีผู้ลกระทบตั้่อพื่นักงาน ผู้้้มีสิ่วันได้เสิียอ่�นๆ และบริษัท
กระบวนการดำาเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน : ควัามคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั�งที�มาจากผู้้้ถื่อหุน้ ผู้้้มสิี ่วันได้เสิีย
และพื่นักงาน จะมอบหมายให้หน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายในตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง สิรุปรายละเอียดของเหตัุ้ดังกล่าวั
เพื่่อ� รายงานตั้่อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเพื่่�อพื่ิจารณาให้ขอ้ เสินอแนะ และดำาเนินการแก้ไขเยียวัยา หร่อดำาเนินการ
ทางกฎหมายสิำาหรับการกระทำาควัามผู้ิดดังกล่าวัตั้่อไป และแจ้งผู้ลการดำาเนินการตั้่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั�งนี�
ข้อม้ลของผู้้้แจ้งเบาะแสิ (Whistle Blower) และรายละเอียดอ่�นๆ ที�หน่วัยงานตั้รวัจสิอบภายในได้รับจะถื้กเก็บเป็น
ควัามลับ เพื่่�อสิร้างควัามมั�นใจแก่ผู้้แจ้งเบาะแสิ หร่อพื่นักงาน
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เอกสารแนบ 5

•
•
•
•

บริษัทได้กำาหนดการดำาเนินการเม่อ� ได้รับข้อร้องเรียน ดังนี�
1. รับเร่�องร้องเรียน
2. การตั้รวัจสิอบข้อเท็จจริง และสิรุปรายละเอียดของเหตัุ้ดังกล่าวั
3. รายงานตั้่อคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเพื่่อ� พื่ิจารณาให้ขอ้ เสินอแนะ และดำาเนินการแก้ไขเยียวัยา หร่อดำาเนินการ
ทางกฎหมายสิำาหรับการกระทำาควัามผู้ิด
4. แจ้งผู้ลการดำาเนินการตั้่อคณะกรรมการบริษัท พื่ร้อมทั�งแจ้งผู้ลให้กับผู้้้ร้องเรียนทราบ
มาตรการคุมครองผูู้รองเรียนหรือผูู้ที่ใหความรวมมือ
1. ผู้้ร้ อ้ งเรียนหร่อผู้้ม้ สิี วั่ นได้เสิียหร่อผู้้ท้ ใี� ห้ควัามร่วัมม่อโดยสิุจริตั้ในทุกขัน� ตั้อนของกระบวันการตั้รวัจสิอบและ
การสิอบสิวัน จะได้รับการปกป้องหร่อไม่ตั้อบโตั้้ผู้้ร้องเรียน (Non-Retaliation)
2. บริษัทจะไม่เปิดเผู้ยข้อม้ลของผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง โดยจะปกปิดไวั้เป็นควัามลับ
3. ผู้้้ร้องเรียนหร่อผู้้้ที�ได้รับผู้ลกระทบจะได้รับการเยียวัยาและบรรเทาตั้ามขั�นตั้อนที�เหมาะสิมของบริษัท
เพื่่�อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำาผู้ิดเร่�องจรรยาบรรณซำ�าอีก บริษัทได้กำาหนดบทลงโทษไวั้สิำาหรับผู้้้ที�ฝ่่าฝ่ืน
หร่อกระทำาควัามผู้ิดไวั้อย่างชัดเจน และบริษัทจะดำาเนินการเพื่่�อให้พื่นักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจ และนำาไป
ปฏิิบัตั้ิตั้ามได้

4. การเปิดเผู้ยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ควัามสิำาคัญ่ตั้่อการเปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างถื้กตั้้อง ครบถื้วัน และโปร่งใสิ ทั�งรายงานข้อม้ล
ทางการเงินและข้อม้ลทัวั� ไปตั้ามหลักเกณฑ์์ของ ก.ล.ตั้. และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ ตั้ลอดจนข้อม้ลทีสิ� าำ คัญ่ทีม� ผู้ี ลกระทบ
ตั้่อราคาหลักทรัพื่ย์ของบริษัทฯ ซึ�งมีผู้ลกระทบตั้่อกระบวันการตั้ัดสิินใจของผู้้้ลงทุนและผู้้้มีสิ่วันได้เสิียของบริษัทฯ
เพื่่�อให้ผู้้ที�เกี�ยวัข้องกับบริษัทฯ ทั�งหมดได้รับทราบข้อม้ลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะทำาการเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ล
สิารสินเทศของบริษัทฯ รวัมถืึงเอกสิารข่าวัของบริษัททั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้่อผู้้้ถื่อหุ้น และสิาธุารณชน
ผู้่านช่องทางและสิ่อ� การเผู้ยแพื่ร่ขอ้ ม้ลของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และเวั็บไซตั้์ของบริษทั ฯ www.leaseit.co.th โดยบริษทั ฯ
ได้ดำาเนินการปรับปรุงข้อม้ลดังกล่าวัให้เป็นปัจจุบันอย่างสิมำ�าเสิมอ นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จัดประชุมแถืลงข้อม้ล
ผู้ลการดำาเนินงานให้แก่ผู้้ถื่อหุ้น นักลงทุน นักวัิเคราะห์ ผู้้้จัดการกองทุน และผู้้้ท�ีสินใจ รวัมถืึงการแถืลงข่าวัตั้่อ
สิ่�อมวัลชน โดยมีผู้้บริหารของบริษัทเข้าร่วัมประชุมชี�แจงและตั้อบข้อซักถืาม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตั้ินโยบายการรายงานการซ่�อ-ขายหุ้น/ถื่อครองหลักทรัพื่ย์ของบริษัทให้ที�ประชุม
คณะกรรมการทราบ โดยครอบคลุมมาตั้รการป้องกันการใช้ข้อม้ลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ทีเ� กีย� วัข้องซึง� รวัมถืึงกรรมการ ผู้้บ้ ริหาร พื่นักงานและล้กจ้าง รวัมตั้ลอดถืึงค้สิ่ มรสิและบุตั้รทีย� งั ไม่บรรลุนตั้ิ ภิ าวัะของบุคคล
ดังกล่าวัที�เกี�ยวัข้องกับข้อม้ล รวัมถืึงได้กาำ หนดบทลงโทษเกี�ยวักับการเปิดเผู้ยข้อม้ลของบริษัทฯ หร่อนำาข้อม้ลของ
บริษทั ฯ ไปใช้เพื่่อ� ประโยชน์สิวั่ นตั้น ตั้ามนโยบายการป้องกันการนำาข้อม้ลภายในไปใช้ประโยชน์ รวัมทัง� ได้ให้ควัามร้แ้ ก่
กรรมการและผู้้บ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย� วักับภาระหน้าทีใ� นการรายงานการถื่อครองหลักทรัพื่ย์ในบริษทั ฯ ของตั้นเอง
ค้่สิมรสิ และบุตั้รที�ยังไม่บรรลุนิตั้ิภาวัะ ตั้ลอดจนการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถื่อครองหลักทรัพื่ย์ตั้่อสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ตั้ามมาตั้รา 59 และบทกำาหนดโทษตั้ามพื่ระราชบัญ่ญ่ัตั้ิหลัก
ทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ และผู้้้บริหารได้มีการรายงานการซ่�อ-ขายหุ้น/ถื่อครอง
หลักทรัพื่ย์ของบริษัทตั้่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตั้รมาสิ มาโดยตั้ลอด
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตั้ระหนักถืึงควัามรับผู้ิดชอบตั้่อรายงานงบการเงินทีม� ขี อ้ ม้ลถื้กตั้้อง ครบถื้วัน เป็นจริง และสิม
เหตัุ้สิมผู้ล งบการเงินของบริษทั ฯ จัดทำาขึน� ตั้ามมาตั้รฐานการบัญ่ชีทรี� บั รองทัวั� ไป โดยเล่อกใช้นโยบายบัญ่ชีทเี� หมาะสิม
และถื่อปฏิิบตั้ั อิ ย่างสิมำ�าเสิมอ และใช้ดลุ ยพื่ินจิ อย่างระมัดระวััง รวัมทัง� มีการเปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างเพื่ียงพื่อในหมายเหตัุ้
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี� คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดำารงรักษาไวั้ซงึ� ระบบควับคุมภายในทีม� ปี ระสิิทธุิผู้ล เพื่่อ�
ให้ม�นั ใจได้อย่างมีเหตัุ้ผู้ลวั่าการบันทึกข้อม้ลทางการบัญ่ชีมีควัามถื้กตั้้อง ครบถื้วัน และเพื่ียงพื่อที�จะดำารงรักษาไวั้
ซึง� ทรัพื่ย์สินิ ทัง� นี� เพื่่อ� ให้ทราบข้อบกพื่ร่องและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตั้หร่อการดำาเนินการทีผู้� ดิ ปกตั้ิอย่างมีสิาระ
สิำาคัญ่ รวัมถืึงมีการแตั้่งตั้ัง� คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ซึง� ประกอบด้วัยกรรมการทีไ� ม่เป็นผู้้บ้ ริหารเพื่่�อทำาหน้าทีใ� นการ
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ตั้รวัจสิอบรายงานทางการเงิน รายการระหวั่างกัน และระบบควับคุมภายใน โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบจะรายงาน
ตั้รงตั้่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี� คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำารายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่่�อให้การ
รับรอง รวัมถืึงคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็นผู้้พื่้ จิ ารณาและอนุมตั้ั กิ ารทำารายการระหวั่างกันทีม� คี วัามสิำาคัญ่ ได้แก่ การทำา
รายการระหวั่างกันที�มีม้ลค่าเกิน 10 ล้านบาท และรายการระหวั่างกันที�มมี ้ลค่าเกินกวั่าที�ได้อนุมัตั้ิงบประมาณไวั้

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee)

1. นิยาม
“คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ” หมายควัามวั่า คณะกรรมการตั้รวัจสิอบของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
“กรรมการตั้รวัจสิอบ” หมายควัามวั่า กรรมการในคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
“สิอบทาน” หมายควัามวั่า การทบทวันหร่อตั้รวัจทานการปฏิิบัตั้ิงาน วัิธุีการ เง่�อนไข เหตัุ้การณ์ หร่อรายการ
ตั้่างๆ
“ควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ (Conflict of Interest)” หมายควัามวั่า ควัามสิัมพื่ันธุ์ใดๆ ที�ทำาให้องค์กรไม่ได้
ผู้ลประโยชน์สิ้งสิุดที�พื่ึงได้รับ ควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์นี�อาจทำาให้ผู้้ปฏิิบัตั้ิงานเกิดควัามลำาเอียงและ
ไม่สิามารถืปฏิิบัตั้ิภาระหน้าที�ได้อย่างเที�ยงธุรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ี�อให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบสิามารถืปฏิิบัตั้ิหน้าที�ได้อย่างมีประสิิทธุิภาพื่
2.2 เพื่ี�อเป็นเคร่�องม่อสิำาคัญ่ในการสินับสินุนการปฏิิบัตั้ิงานของบริษัทในการกำากับด้แลกิจการที�ดี โดยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งในเร่�องรายงานทางการเงิน การควับคุมภายใน กระบวันการตั้รวัจสิอบ การบริหารควัามเสิี�ยงและ
การปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมายและข้อกำาหนดที�เกี�ยวัข้อง
3. องคประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบ มีจำานวันไม่น้อยกวั่า 3 คน แตั้่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วัย ประธุานกรรมการ
ตั้รวัจสิอบ 1 คน และกรรมการตั้รวัจสิอบไม่เกิน 4 คน โดยทั�งหมดตั้้องเป็นกรรมการอิสิระของบริษัท และ
มี คุ ณ สิมบั ตั้ิ เ ป็ น กรรมการตั้รวัจสิอบตั้ามหลั ก เกณฑ์์ ข องสิำา นั ก งานคณะกรรมการกำา กั บ หลั ก ทรั พื่ ย์ แ ละ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ดังนี�
3.1 ได้รับแตั้่งตั้ั�งจากคณะกรรมการบริษัทหร่อที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นของบริษัท
3.2 ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตั้ัดสิินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท
บริษทั ใหญ่่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วัม บริษทั ย่อยลำาดับเดียวักัน ผู้้ถื้ อ่ หุน้ รายใหญ่่ หร่อผู้้ม้ อี าำ นาจควับคุมของบริษทั
3.3 มีหน้าที�ตั้ามที�ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกำาหนด
3.4 มีควัามร้้และประสิบการณ์เพื่ียงพื่อที�จะสิามารถืทำาหน้าที�ในฐานะกรรมการตั้รวัจสิอบ ทั�งนี� กรรมการ
ตั้รวัจสิอบอย่างน้อยหนึ�งคนตั้้องมีควัามร้้ด้านการเงินหร่อบัญ่ชีและประสิบการณ์เพื่ียงพื่อที�จะทำาหน้าที�
ในการสิอบทานควัามน่าเช่อ� ถื่อของงบการเงินได้เป็นอย่างดี
ให้คณะกรรมการตั้รวัจสิอบแตั้่งตั้ั�งเลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ และอาจแตั้่งตั้ั�งที�ปรึกษาได้ตั้าม
ควัามเหมาะสิม
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เอกสารแนบ 5

เพื่่�อให้มีระบบบริหารจัดการของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) มีประสิิทธุิภาพื่ โปร่งใสิ ตั้รวัจสิอบได้ สิอดคล้อง
กับนโยบายการกำากับด้แลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) และเพื่่�อสิร้างควัามเช่�อมั�นให้แก่ผู้้ถื่อหุ้น
ผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง รวัมทั�งสิาธุารณชน ตั้ลอดจนเพื่ี�อช่วัยเหล่อในการพื่ัฒนาและเจริญ่เตั้ิบโตั้อย่างยั�งย่นของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แตั้่งตั้ั�งคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ (Audit Committee) เพื่่�อเป็นกลไกสิำาคัญ่ในการกำากับ
ด้แลกิจการ และการปฏิิบัตั้ิของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบมีขอบเขตั้และอำานาจหน้าที�ที�ชัดเจน

4. วาระการดำารงตำาแหนง
4.1 กรรมการตั้รวัจสิอบให้มีวัาระการดำารงตั้ำาแหน่ง 3 ป กรรมการที�ออกตั้ามวัาระอาจได้รับการแตั้่งตั้ั�งใหม่ได้
4.2 กรรมการตั้รวัจสิอบพื่้นจากตั้ำาแหน่งเม่�อ
(ก) ครบกำาหนดตั้ามวัาระ
(ข) ตั้าย
(ค) ลาออก
(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมตั้ิให้ออก
(จ) ขาดคุณสิมบัตั้ิการเป็นกรรมการตั้รวัจสิอบตั้ามที�สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์กำาหนด
4.3 กรรมการตั้รวัจสิอบที�ประสิงค์ลาออกก่อนครบวัาระการดำารงตั้ำาแหน่ง ให้แจ้งตั้่อบริษัทล่วังหน้า 1 เด่อน
พื่ร้อมเหตัุ้ผู้ล
4.4 ในกรณีกรรมการตั้รวัจสิอบพื่้นจากตั้ำาแหน่งก่อนครบวัาระ บริษัทตั้้องเปิดเผู้ยข้อม้ลกรรมการตั้รวัจสิอบ
พื่้นจากตั้ำาแหน่งก่อนครบวัาระพื่ร้อมสิาเหตัุ้ตั้่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยทันทีเพื่่�อให้ผู้้ถื่อหุ้นหร่อ
ผู้้ล้ งทุนทราบ ทัง� นี� กรรมการตั้รวัจสิอบทีพื่� น้ จากตั้ำาแหน่งก่อนครบวัาระสิามารถืชีแ� จงถืึงสิาเหตัุ้ดงั กล่าวัให้
สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทยทราบ
ด้วัยก็ได้

5. การประชุม
5.1 วัาระการประชุมให้ประกอบด้วัย
กำาหนดวััน เวัลา สิถืานที� และวัาระ (เร่อ� ง) ทีจ� ะประชุม และให้สิง่ ระเบียบวัาระการประชุมให้กรรมการทราบ
ล่วังหน้าไม่น้อยกวั่า 3 วััน พื่ร้อมเอกสิารประกอบที�เพื่ียงพื่อ
5.2 เลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบหร่อผู้้ท้ ไี� ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเป็นผู้้บ้ นั ทึกรายงาน
การประชุมพื่ร้อมทั�งจัดสิ่งรายงานการประชุมและสิรุปประเด็นสิำาคัญ่ที�ตั้้องรายงานให้กับคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบหร่อพื่ิจารณา แล้วัแตั้่กรณี
5.3 ให้บริษัทจัดเก็บรายงานการประชุมไวั้เป็นหลักฐานทุกครั�ง
5.4 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบตั้้องประชุมไม่น้อยกวั่าไตั้รมาสิละ 1 ครั�ง
5.5 การประชุมคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ตั้้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวั่ากึ�งหนึ�งของจำานวันกรรมการ
ทั�งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที�ประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบวั่างลงและยังไม่ได้แตั้่งตั้ั�งประธุานกรรมการตั้รวัจสิอบทดแทน หร่อ
ไม่อย้ห่ ร่อไม่สิามารถืปฏิิบตั้ั หิ น้าทีไ� ด้ ให้กรรมการทีม� าประชุมเล่อกกรรมการคนหนึง� เป็นประธุานในทีป� ระชุม
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบอาจเชิญ่ผู้้ตั้้ รวัจสิอบภายใน ผู้้สิ้ อบบัญ่ชี ผู้้บ้ ริหาร ฝ่่ายจัดการ หร่อผู้้เ้ กีย� วัข้องเข้าร่วัม
ประชุมและให้ข้อม้ลในสิ่วันที�เกี�ยวัข้องได้
5.6 การลงคะแนนเสิียงและมีมตั้ิให้กรรมการ 1 คน มีสิิทธุิลงคะแนน 1 เสิียง กรรมการคนใดมีสิ่วันได้สิ่วันเสิีย
ในเร่�องใดไม่มีสิิทธุิออกเสิียงลงคะแนนในเร่�องนั�นและการวัินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมให้ถื่อเสิียงข้างมาก
ถื้าคะแนนเสิียงเท่ากันให้ประธุานในที�ประชุมออกเสิียงเพื่ิ�มขึ�นอีกเสิียงหนึ�งเป็นเสิียงชี�ขาด
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6. อำานาจดำาเนินการ
6.1 กำาหนดให้มกี ารประสิานควัามเข้าใจให้อย้ใ่ นแนวัทางเดียวักันระหวั่างผู้้สิ้ อบบัญ่ชี คณะกรรมการบริษทั และ
ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน

6.3 มีอำานาจในการตั้รวัจสิอบผู้้้ที�เกี�ยวัข้องและเร่�องที�เกี�ยวัข้องภายในขอบเขตั้ของอำานาจและหน้าที�ของคณะ
กรรมการตั้รวัจสิอบ
6.4 ปรึกษาผู้้เ้ ชีย� วัชาญ่หร่อทีป� รึกษาของบริษทั (ถื้ามี) หร่อจ้างทีป� รึกษาหร่อผู้้เ้ ชีย� วัชาญ่ภายนอกในกรณีจำาเป็น
ด้วัยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. หนาที่และความรับผู้ิดชอบ
7.1 สิอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถื้กตั้้อง และเปิดเผู้ยอย่างเพื่ียงพื่อ
7.2 สิอบทานและด้แลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควับคุมภายใน (Internal control) และระบบการ
ตั้รวัจสิอบภายใน (Internal audit) ที�เหมาะสิมและมีประสิิทธุิภาพื่ พื่ร้อมทั�งให้ควัามเห็นเกี�ยวักับควัาม
เพื่ียงพื่อและควัามเหมาะสิมของระบบควับคุมภายใน และระบบบริหารควัามเสิี�ยงที�เหมาะสิมและมี
ประสิิทธุิผู้ล
7.3 พื่ิจารณาให้ควัามเห็นชอบการแตั้่งตั้ั�ง โยกย้าย ประเมินผู้ลงาน ถือดถือน เลิกจ้าง และพื่ิจารณากำาหนด
ค่าตั้อบแทนหัวัหน้างานตั้รวัจสิอบภายในของบริษัท
7.4 สิอบทานและด้แลให้บริษัทปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมายวั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนดของ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวัข้องกับธุุรกิจของบริษัท
7.5 พื่ิจารณาเสินอแตั้่งตั้ั�งบุคคลซึ�งมีควัามเป็นอิสิระเพื่่�อทำาหน้าที�เป็นผู้้้สิอบบัญ่ชีของบริษัท และค่าตั้อบแทน
ทีสิ� มควัร รวัมทัง� เข้าร่วัมประชุมกับผู้้สิ้ อบบัญ่ชี โดยไม่มฝ่ี า่ ยจัดการเข้าร่วัมประชุมด้วัยอย่างน้อยปละ 1 ครัง�
7.6 ประสิานงานกับผู้้้สิอบบัญ่ชีเพื่่�อให้สิามารถืเข้าใจแผู้นงานและขอบเขตั้การตั้รวัจสิอบที�เป็นประโยชน์ตั้่อ
บริษัท
7.7 พื่ิจารณารายงานผู้ลการตั้รวัจสิอบ และข้อเสินอแนะของผู้้้ตั้รวัจสิอบภายใน ผู้้้สิอบบัญ่ชี หน่วัยงานกำากับ
ด้แลของทางการ และสิั�งการให้ผู้้ที�เกี�ยวัข้องดำาเนินงาน รวัมทั�งตั้ิดตั้ามผู้ลการดำาเนินการตั้ามข้อเสินอแนะ
ดังกล่าวั
7.8 พื่ิจารณารายการทีเ� กีย� วัโยงกันหร่อรายการทีอ� าจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตั้ามกฎหมายและข้อกำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ทั�งนี�
เพื่่�อให้มั�นใจวั่ารายการดังกล่าวัสิมเหตัุ้สิมผู้ลและเป็นประโยชน์สิ้งสิุดตั้่อบริษัท
7.9 จัดทำารายงานประจำาปของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ ซึ�งลงนามโดยประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
เพื่่�อลงพื่ิมพื่์ในงานประจำาป (Annual Report) ของบริษัท รายงานดังกล่าวัอย่างน้อยตั้้องประกอบด้วัย
ข้อม้ลดังตั้่อไปนี�
(ก) ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามถื้กตั้้อง ครบถื้วัน เป็นที�เช่�อถื่อได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามเพื่ียงพื่อของระบบควับคุมภายในของบริษัท
(ค) ควัามเห็นเกี�ยวักับการปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมายวั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนดของ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย หร่อกฎหมายที�เกี�ยวัข้องกับธุุรกิจของบริษัท
(ง) ควัามเห็นเกี�ยวักับควัามเหมาะสิมของผู้้้สิอบบัญ่ชี
(จ) ควัามเห็นเกี�ยวักับรายการที�อาจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ (Conflict of Interest)
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6.2 มีอำานาจเชิญ่ผู้้บ้ ริหาร ฝ่่ายจัดการ ฝ่่ายตั้รวัจสิอบภายใน หร่อพื่นักงานของบริษทั ทีเ� กีย� วัข้องมาร่วัมประชุม
เพื่่อ� ชีแ� จงแสิดงควัามเห็น หร่อสิ่งเอกสิารตั้ามทีค� ณะกรรมการร้องขอ ตั้ลอดจนเข้าถืึงข้อม้ลได้ทกุ ระดับของ
องค์กร

(ฉ) จำานวันครัง� การประชุมคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ และการเข้าร่วัมประชุมของกรรมการตั้รวัจสิอบแตั้่ละท่าน
(ช) ควัามเห็นหร่อข้อสิังเกตั้โดยรวัมที�คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้รับจากการปฏิิบัตั้ิหน้าที�ตั้ามกฎบัตั้ร
(charter)
(ซ) รายการอ่�นที�เห็นวั่าผู้้้ถื่อหุ้น และผู้้้ลงทุนทั�วัไปควัรทราบภายใตั้้ขอบเขตั้หน้าที�และควัามรับผู้ิดชอบ
ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.10 ในการปฏิิบัตั้ิหน้าที�ของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ หากพื่บหร่อมีข้อสิงสิัยวั่ามีรายการ หร่อการกระทำา
ดังตั้่อไปนี� ซึ�งอาจมีผู้ลกระทบอย่างมีนัยสิำาคัญ่ตั้่อฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบรายงานตั้่อคณะกรรมการบริษัท เพื่่�อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวัลาที�
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบเห็นสิมควัร
(ก) รายการที�เกิดควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์
(ข) การทุจริตั้ หร่อมีสิิ�งผู้ิดปกตั้ิ หร่อมีควัามบกพื่ร่องที�สิำาคัญ่ในระบบควับคุมภายใน
(ค) การฝ่่าฝ่ืนกฎหมายวั่าด้วัยหลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนดของตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย หร่ อ กฎหมายที� เ กี� ย วัข้ อ งกั บ ธุุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในตั้ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
หากคณะกรรมการบริษทั หร่อผู้้บ้ ริหารไม่ดำาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวัลาทีก� าำ หนด กรรมการ
ตั้รวัจสิอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานวั่ามีรายการหร่อการกระทำาดังกล่าวัตั้่อสิำานักคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพื่ย์และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ หร่อตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผู้ยการกระทำาดังกล่าวั
ไวั้ในรายงานประจำาป
7.11 สินับสินุนและตั้ิดตั้ามให้บริษัทมีระบบการบริหารควัามเสิี�ยงอย่างมีประสิิทธุิภาพื่
7.12 สินับสินุนให้คำาแนะนำาและตั้ิดตั้ามให้บริษัทมีการกำาหนดนโยบายด้านการกำากับด้แลกิจการที�ดี
7.13 พื่ิจารณาทบทวันกฎบัตั้รคณะกรรมการตั้รวัจสิอบอย่างน้อยปละครั�ง หากมีการแก้ไขเพื่ิ�มเตั้ิมให้นำาเสินอ
ตั้่อคณะกรรมการบริษัทเพื่่�อพื่ิจารณาอนุมตั้ั ิ
7.14 จัดให้มกี ารประเมินผู้ลคณะกรรมการตั้รวัจสิอบเป็นประจำาทุกป
7.15 ปฏิิบตั้ั กิ ารอ่น� ใดตั้ามทีค� ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ทัง� นี� ด้วัยควัามเห็นชอบจากคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
หร่อโดยอาศัยอำานาจตั้ามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
7.16 ควัามเป็นอิสิระของคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ สิามารถืแสิดงควัามเห็นหร่อรายงานได้อย่างเป็นอิสิระโดย
ตั้้องไม่คำานึงถืึงผู้ลประโยชน์ใดๆ
ในการปฏิิบัตั้ิหน้าที�ดังกล่าวัข้างตั้้น คณะกรรมการตั้รวัจสิอบมีควัามรับผู้ิดชอบตั้่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตั้รง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีควัามรับผู้ิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทตั้่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้เห็นชอบกับร่างแก้ไขกฎบัตั้รคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ เม่อ� วัันที� 7 พื่ฤศจิกายน 2561 และ
ให้การแก้ไขกฎบัตั้รฉบับนี�มีผู้ลบังคับใช้ตั้�งั แตั้่วัันที� 1 มกราคม 2562 โดยการอนุมตั้ั ิของคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 12 เม่อ� วัันที� 9 พื่ฤศจิกายน 2561
ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
บริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน)
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รายงานการกำากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบป 2563

1. นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์
2. นายสิุทัศน์ ขันเจริญ่สิุข
3. รศ.ดร.สิุดา สิุวัรรณาภิรมย์
4. นางวัสิรา โชตั้ิธุรรมรัตั้น์
โดยมี นางสิาวัวัิชุดา แก้วัไทรเทียน

ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการตั้รวัจสิอบ
กรรมการตั้รวัจสิอบ
ทำาหน้าที�เลขานุการคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ

คณะกรรมการตั้รวัจสิอบมีหน้าที�กำากับด้แลรายงานและงบการเงินให้มีควัามถื้กตั้้องเช่�อถื่อได้ จัดให้มีระบบการ
ควับคุมภายใน ที�เหมาะสิมและมีประสิิทธุิภาพื่ รวัมทั�งเสินอให้บริษัทฯ แตั้่งตั้ั�งผู้้้ตั้รวัจสิอบบัญ่ชี และปฏิิบัตั้ิงานอ่�น
ตั้ามขอบเขตั้ควัามรับผู้ิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสิอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย
ในรอบป 2563 คณะกรรมการตั้รวัจสิอบได้มกี ารประชุมร่วัมกันจำานวัน 7 ครัง� โดยหาร่อร่วัมกับฝ่่ายบริหาร ผู้้บ้ ริหาร
ระดับสิ้ง และผู้้้สิอบบัญ่ชีในวัาระที�เกี�ยวัข้อง เพื่่�อพื่ิจารณาและแลกเปลี�ยนข้อคิดเห็นในเร่�องรายงานและงบการเงิน
ระบบการควับคุมภายใน รายการที�เกี�ยวัโยงกันหร่ออาจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ การบริหารควัามเสิี�ยง การ
เปิดเผู้ยข้อม้ลทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อสิรุปที�เป็นสิาระสิำาคัญ่ดังตั้่อไปนี�
1. สิอบทานงบการเงินรายไตั้รมาสิและประจำาปพื่ร้อมทัง� แสิดงควัามเห็นและข้อสิังเกตั้ เพื่่อ� ให้มน�ั ใจวั่ารายงาน
ทางการเงินแสิดงฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานถื้กตั้้องตั้ามที�ควัรโดยจัดทำาขึ�นตั้ามหลักการบัญ่ชี
ที�รับรองทั�วัไปและมีการเปิดเผู้ยข้อม้ลของรายงานทางการเงินที�เพื่ียงพื่อ
2. สิอบทานควัามเหมาะสิมของระบบการควับคุมภายในและรายงานการตั้ิดตั้ามผู้ลการตั้รวัจสิอบภายใน โดย
เชิญ่ผู้้ตั้้ รวัจสิอบภายในอิสิระและฝ่่ายจัดการตั้่างๆ ทีเ� กีย� วัข้องเข้าชีแ� จงเพื่่อ� ให้ตั้ระหนักถืึงควัามสิำาคัญ่ของ
ระบบการควับคุมภายใน
3. สิอบทานและพื่ิจารณารายการทีเ� กีย� วัโยงกันหร่ออาจมีควัามขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ของบริษทั ฯ วั่าเป็นไป
ตั้ามหลักเกณฑ์์ตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นวั่าการทำารายการดังกล่าวัมีควัามสิมเหตัุ้สิมผู้ลและ
เป็นประโยชน์ตั้่อทางบริษัทฯ พื่ิจารณาเสินอแตั้่งตั้ั�ง และเสินอค่าตั้อบแทนผู้้้สิอบบัญ่ชีตั้่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่่�อให้ที�ประชุมผู้้้ถื่อหุ้นพื่ิจารณาและอนุมัตั้ิ
4. พื่ิจารณาการบริหารควัามเสิี�ยงของบริษัท เพื่่�อป้องกันหร่อลดควัามเสิี�ยงให้อย้่ในระดับที�ยอมรับ ประเมิน
ควับคุมและตั้รวัจสิอบได้อย่างมีระบบ
5. พื่ิจารณาสิอบทานการปฏิิบตั้ั งิ านตั้ามระบบงานทีก� ำาหนดไวั้ ซึง� บริษทั ฯ มีการปฏิิบตั้ั ตั้ิ าม พื่.ร.บ. หลักทรัพื่ย์
และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนดของ ก.ล.ตั้. และตั้ลาดหลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย ตั้ลอดจนกฎหมายอ่น� ๆ
ที�เกี�ยวัข้องกับการดำาเนินธุุรกิจของบริษัทฯ

(นายพื่งษ์ศักดิ� ชิวัชรัตั้น์)
ประธุานคณะกรรมการตั้รวัจสิอบ
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คณะกรรมการตั้รวัจสิอบของบริษัท ลีซ อิท จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วัยคณะกรรมการอิสิระ จำานวัน 4 ท่าน ซึ�ง
เป็นผู้้้ทรงคุณวัุฒิในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญ่ชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสิตั้ร์ ด้านสิถืิตั้ิ และด้านบริหารธุุรกิจ
โดยคณะกรรมการตั้รวัจสิอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วัย
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