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ฉีกกรอบสินเชื่อ SMEs 
อนุมัติเร็ว วงเงินสูง 

ไมใชหลักทรัพยค้ำประกัน 

Factoring

Leasing & Hire Purchase

Trade & Project Backup Finance

บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกรอง 
หรือบริการรับซ้ือลูกหน้ีการคา โดยรับซ้ือสูงสุด
ถึง 95% ของมูลคาเอกสาร เปนสินเชื่อระยะสั้น
ที่จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหธุรกิจของคุณ 
โดยใชเอกสารประกอบการรับซ้ือลูกหน้ีการคา 
เชน ใบแจงหนี้ ใบวางบิล ใบรับวางบิล 
ใบสั่งซื้อหรือสัญญา และ เอกสารใบตรวจรับงาน เปนตน

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

ให ลีซ อิท เพิ่มโอกาสทางความสำเร็จใหธุรกิจของคุณ 
ดวยบริการจัดหาสินคาใหผูประกอบการที่ขาดเงินทุน 
หรือ สนับสนุนเงินทุนเพื่อใชในการดำเนินโครงการ
เพื่อทำการสงมอบตอใหกับหนวยงานราชการ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนขนาดใหญ

ลีซ อิท พรอมใหบริการสินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือ
ค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา สำหรับลูกคา
ที่ตองการเขารวมประมูลงานในหนวยงานราชการ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใหสินเชื่อตามมูลคา
หลักประกันซอง เพื่อรวมสรางความเปนไปได
ใหกับโครงการเปาหมายของคุณ

Bid Bond

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

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

Letter of Credit (L/C)

Supplier Finance

ลีซ อิท มีผลิตภัณฑทางการเงินครบวงจร
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุน
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ใหเขาถึงแหลงเงินทุน
และมีสภาพคลองทางการเงิน 
ในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแตเริ่มตน
จนจบโครงการ

โครงการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนคูคา

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล

สินเชื่อเพื่อเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C)

สินเชื่อเพื่อจัดหาสินคาหรือสนับสนุนเงินทุน

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเชาซื้อ

บริการรับซื้อลูกหนี้การคา



ประธานกรรมการ
สารจาก

คณะกรรมการ

นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
รองประธานกรรมการ 

นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสิตาพัขร นิโรจนธนรัฐ
กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสนับสนุน

พลตำรวจเอก เจตน มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุทัศน ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

 ทามกลางการสูญเสียครั้งใหญหลวงของประชาชนชาวไทยตอการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขาพระพุทธเจา บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ดวยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาท่ีสุดมิได บริษัทฯ ขอนอมถวายความอาลัยและต้ังปณิธาน
ดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอไป
 ดวยประสบการณกวา 1 ทศวรรษ ในการดำเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อ บริษัท ลีซ อิท 
จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการสินเช่ือแกลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) โดยเสนอบริการทางการเงิน อันไดแก สินเชื่อสัญญาเชาซื้อทางการเงิน (Leasing)  
สินเชื่อสัญญาเชาซื้อ (Hire Purchase) สินเชื่อสัญญาการรับโอนสิทธิเรียกรอง (Factoring) 
สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) และบริการทางการเงินอ่ืนๆ โดยธุรกิจ
ของบริษัทมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแตเริ่มดำเนินธุรกิจในป 2549  
จนกระท่ังป 2557 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai)  และเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งแรก และเปนระยะเวลากวา 10 ปที่บริษัทไดรับความไววางใจตอบรับ
อยางดีย่ิงจากนักลงทุน ลูกคา และคูคา ซ่ึงนับเปนกาวสำคัญอีกกาวหน่ึงของบริษัทในการท่ีจะเติบโต
ไปขางหนาอยางม่ันคง บริษัทฯ จึงไมหยุดน่ิงท่ีจะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ 
ใหมีความหลายหลากสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาและคูคาทางธุรกิจ ตลอดจน
การขยายฐานลูกคากลุมเอสเอ็มอี (SMEs) เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังสามารถตอยอดลูกคาฐานเดิมเพ่ือ
เพิ่มการใชบริการในผลิตภัณฑตางๆ มากขึ้น 
 ป 2559 ที่ผานมา นับวาเปนปที่ทาทายกับบริษัทฯ เนื่องดวยภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ บริษัทฯ ก็ยังสามารถเติบโตไดอยางตอเน่ือง อีกท้ังบริษัทฯ ยังสามารถบริหาร
จัดการความเส่ียงในทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความมุงม่ันของบริษัทฯ ในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง และสราง
ความเติบโตใหกับองคกรอยางมั่นคง สงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2559 เติบโตถึง
รอยละ 43 เมื่อเทียบกับรอบปที่ผานมา 
 บริษัทฯ ใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือรักษา
ประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และไดประกาศบังคับใชนโยบายการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นตั้งแตป 2558 ควบคูไปกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได
กำหนดไว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดกำหนดทิศทางดานความรับผิดชอบตอสังคมไวอยางชัดเจน 
โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดโครงการ “ริเร่ิมคือพอ สานตอคือเรา” เพ่ือสานตอโครงการพระราชดำริ 
ณ ศูนยธรรมชาติและสัตวปาเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี ดวยการปลูกปาและสรางฝายชะลอน้ำ 
เพื่อชวยฟนฟูระบบนิเวศของปาใหกลับมาอุดมสมบูรณและสรางจิตสำนึกใหพนักงานตระหนัก
ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติดวยการใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อที่จะใหบริษัทฯ 
รวมเปนสวนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาสังคมที่ดีตลอดไป  
 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา และคูคา
ผูมีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน  สถาบันการเงิน  ผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด
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แผนกเครดิต

ผูชวยผูจัดการ 
แผนกบัญชีและการเงิน

 ผมและคณะผูบริหาร เรามีความมุงมั่นในการกาวเปนผูนำดานกิจการผูใหสินเชื่อทางธุรกิจประเภท Non bank 
ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคา และเพื่อใหผลตอบแทนที่ดีกับผูถือหุน ตลอดจนสรางความมั่นคง 
และมั่งคั่งใหแกพนักงานของบริษัทฯ จวบจนวันนี้บริษัทฯ เดินทางมาจนครบระยะเวลา 10 ป ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
บริษัทฯ สามารถทำกำไรเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง (จากกราฟ) จวบจนในปน้ี ป 2559 บริษัทฯ สามารถทำกำไรไดถึง 100 ลานบาท 
และเกือบครบ 3 ปนับจากที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ ไดสามารถสงผานพันธะสัญญาแกผูถือหุน
ที่จะเติบโตไมนอยกวารอยละ 30 ทั้งในเชิงของขนาดสินเชื่อคงคาง (Portfolio) รายได และกำไรสุทธิ และที่สำคัญบริษัทฯ 
สามารถทำกำไรไดสูงสุด (New High) ในทุกๆ ไตรมาส นับตั้งแตป 2558 เปนตนมา 
 สำหรับป 2559 บริษัทฯ สามารถสรางรายไดรวมถึง 287 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับรายไดรวมในป 2558 
และมีกำไรสุทธิ 100 ลานบาท คิดเปนกำไรตอหุน 0.50 บาท โดยมีรายไดหลักมาจากการใหสินเช่ือรับซ้ือสิทธิเรียกรอง (Factoring) 
ซ่ึงเปนสินเช่ือมีความเส่ียงนอย และนำไปสูการเรียนรูของบริษัทฯ กับลูกคาแตละราย เพ่ือนำไปสูการเสนอสินเช่ือใหกูยืม (Project 
Backup Finance) และสินเช่ือเพ่ือออกหนังสือค้ำประกันซอง (Bid Bond) ซ่ึงสามารถทำรายไดใหกับบริษัทฯ ไดสูงข้ึน นอกจากน้ัน
บริษัทฯ ยังคงมุงเนนในนโยบายการปองกันความเสี่ยงของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งในดานการพิจารณาใหสินเชื่อแกลูกคา 
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางดานการเงิน ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
 ในป 2560 นี้ บริษัทฯ มีแผนกลยุทธตางๆ ในการขยายฐานลูกคา ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาการบริการของบริษัทฯ 
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหลูกคาสามารถเขาถึงบริการของบริษัทฯ ไดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 
ใหทันตอการเติบโตทางดานเทคโนโลยีของโลกในปจจุบัน บริษัทฯ เช่ือม่ันวาจะเปนปท่ีบริษัทฯ มีการเติบโตอยางตอเน่ืองในสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน ท้ังน้ี พนักงาน และคณะผูบริหารทุกคนจะทุมเทความรู ความสามารถอยางเต็มกำลัง เพ่ือใหลีซ อิท เปนผูนำ
ดานธุรกิจการใหสินเช่ือประเภท Non bank ท่ีม่ันคงและย่ังยืนท่ีสุด และมุงตอบแทนสูสังคม อันจะนำมาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน

 นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจัดการ



Grow Together / 12 / รายงานประจำป 2558 Grow Together / 12 / รายงานประจำป 2558

คณะผูบริหาร คณะผูบริหารสาร

นางรุงนภา โอกาศ นางสาวสิตาพัชร นิโรจนธนรัฐ

นางสาวปยนันท มงคล นางชลธิชา ศุภลักษณเมธา

นายธีรวัฒน ขำเมืองนายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจัดการผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ฝายขายและการตลาด

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
ผูชวยผูจัดการ
แผนกจัดการทั่วไป

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสนับสนุน

ผูชวยผูจัดการ 
แผนกเครดิต

ผูชวยผูจัดการ 
แผนกบัญชีและการเงิน

 ผมและคณะผูบริหาร เรามีความมุงมั่นในการกาวเปนผูนำดานกิจการผูใหสินเชื่อทางธุรกิจประเภท Non bank 
ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคา และเพื่อใหผลตอบแทนที่ดีกับผูถือหุน ตลอดจนสรางความมั่นคง 
และมั่งคั่งใหแกพนักงานของบริษัทฯ จวบจนวันนี้บริษัทฯ เดินทางมาจนครบระยะเวลา 10 ป ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
บริษัทฯ สามารถทำกำไรเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง (จากกราฟ) จวบจนในปน้ี ป 2559 บริษัทฯ สามารถทำกำไรไดถึง 100 ลานบาท 
และเกือบครบ 3 ปนับจากที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ ไดสามารถสงผานพันธะสัญญาแกผูถือหุน
ที่จะเติบโตไมนอยกวารอยละ 30 ทั้งในเชิงของขนาดสินเชื่อคงคาง (Portfolio) รายได และกำไรสุทธิ และที่สำคัญบริษัทฯ 
สามารถทำกำไรไดสูงสุด (New High) ในทุกๆ ไตรมาส นับตั้งแตป 2558 เปนตนมา 
 สำหรับป 2559 บริษัทฯ สามารถสรางรายไดรวมถึง 287 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับรายไดรวมในป 2558 
และมีกำไรสุทธิ 100 ลานบาท คิดเปนกำไรตอหุน 0.50 บาท โดยมีรายไดหลักมาจากการใหสินเช่ือรับซ้ือสิทธิเรียกรอง (Factoring) 
ซ่ึงเปนสินเช่ือมีความเส่ียงนอย และนำไปสูการเรียนรูของบริษัทฯ กับลูกคาแตละราย เพ่ือนำไปสูการเสนอสินเช่ือใหกูยืม (Project 
Backup Finance) และสินเช่ือเพ่ือออกหนังสือค้ำประกันซอง (Bid Bond) ซ่ึงสามารถทำรายไดใหกับบริษัทฯ ไดสูงข้ึน นอกจากน้ัน
บริษัทฯ ยังคงมุงเนนในนโยบายการปองกันความเสี่ยงของบริษัทฯ อยางเครงครัด ทั้งในดานการพิจารณาใหสินเชื่อแกลูกคา 
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางดานการเงิน ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
 ในป 2560 นี้ บริษัทฯ มีแผนกลยุทธตางๆ ในการขยายฐานลูกคา ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาการบริการของบริษัทฯ 
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหลูกคาสามารถเขาถึงบริการของบริษัทฯ ไดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 
ใหทันตอการเติบโตทางดานเทคโนโลยีของโลกในปจจุบัน บริษัทฯ เช่ือม่ันวาจะเปนปท่ีบริษัทฯ มีการเติบโตอยางตอเน่ืองในสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน ท้ังน้ี พนักงาน และคณะผูบริหารทุกคนจะทุมเทความรู ความสามารถอยางเต็มกำลัง เพ่ือใหลีซ อิท เปนผูนำ
ดานธุรกิจการใหสินเช่ือประเภท Non bank ท่ีม่ันคงและย่ังยืนท่ีสุด และมุงตอบแทนสูสังคม อันจะนำมาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน

 นายสมพล เอกธีรจิตต
กรรมการผูจัดการ



47.81

128.07

70.45

190.91

ขอมูลกราฟ อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

หนวย : ลานบาท
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ป 2558ป 2557 ป 2559อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรสุทธิ (%) 37.33% 36.90% 35.05%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 17.22% 18.16% 22.70%
อัตราดอกเบี้ยรับ 
  (รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ) (%) 15.90% 19.48% 18.67%
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 5.36% 8.19% 6.33%
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 10.54% 11.29% 12.34%

อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.36  1.85 3.19
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 1.70  1.53 1.32
อัตราการจายเงินปนผล (%) 50.20%  51.10% 22.09
อัตราการจายเงินปนผล (%) 
  หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย 52.84%  53.79% 23.29

อัตราดอกเบี้ยรับ
  (ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ) (%) 11.86%  13.33% 12.00%
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 5.36% 8.19% 6.33%
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 6.50% 5.14% 5.67%

อัตราสวนรายไดดอกเบ้ียสุทธิตอสินทรัพย (%) 11.08%  14.31% 14.31%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 6.18% 6.93% 6.36%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.17 0.19 0.18

อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 2.03  2.83 2.68
อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม (%) -  -    0.11

** มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนประจำป 2560
อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานของป 2559 ในรูปของหุนปนผล และเงินสด ดังนี้คือ
 1) จายเปนหุนสามัญของบริษัทจำนวนไมเกิน 20,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวเทากับ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท
  ในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาไมเกิน 20,000,000 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน 
  ท้ังน้ี ในกรณีผูถือหุนรายใดมีเศษหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.10 บาท
 2) จายปนผลเปนเงินสดอัตราหุนละ 0.0112 บาท หรือเปนจำนวนเงินไมเกิน 2,240,000.00 บาท 
  รวมคิดเปนอัตราการจายปนผล 23.29% ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

2,
81

6.
17 5,

39
0.

43

8,
69

1.
911,091.00

1,894.62

814.00
16.90

29.99

51.83

81
4.

00 1,
09

1.
00

1,
89

4.
62

* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได

การเติบโตของกำไรสุทธิ 

แสดงการปลอยสินเชื่อ 
และลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นป

แสดงปริมาณลูกหนี้สินเชื่อคงคางเทียบกับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(Efficiency Ratio)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Ratio)

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย 
(Asset Quality Ratio)

หนวย : ลานบาท

ยอดการปลอยสินเช่ือ

ภาระหน้ีคงคาง

หนวย : ลานบาท

ปริมาณลูกหน้ี
สินเช่ือคงคาง

คาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

56.10% 65.63%
14.15% 50.41%

75.27%

48.94%

47.35%

42.89%

0.63%*กำไรสุทธิ 

โครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑ โครงสรางรายได

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

174.30 
61%

97.00 
34%

3.07   1%

10.71   4%สินเช่ือเพ่ือจัดหาสินคา 
(Trade Finance)

รายไดดอกเบ้ีย

รายไดคาธรรมเนียม

รายไดดอกเบ้ียลาชา

กำไรข้ันตนจากการขาย

สินเช่ือรับโอนสิทธิรองเรียน 
(Factoring)

สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
(Project Backup Finance)

สินเช่ือทางการเงินและสินเช่ือเชาซ้ือ 
(Leasing and Hire Purchase)

สินเช่ือเพ่ือจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง 
(Bid Bond)

2557 25592558

รายไดรวม อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนกำไรสุทธิ

2557 25592558

รายไดรวมและกำไรสุทธิ 287.19

100.66

อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน

36.90% 35.05%
37.33%

17.22% 18.16% 22.70%

129.69
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47.81

128.07

70.45

190.91

ขอมูลกราฟ อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

หนวย : ลานบาท

4.10 6.40 10.60 12.10 18.20
31.90 32.10

47.81

70.45

100.66

2550 255925582557255625552554255325522551

2557 2558 2559 2557 2558 2559

ป 2558ป 2557 ป 2559อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรสุทธิ (%) 37.33% 36.90% 35.05%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 17.22% 18.16% 22.70%
อัตราดอกเบี้ยรับ 
  (รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ) (%) 15.90% 19.48% 18.67%
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 5.36% 8.19% 6.33%
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 10.54% 11.29% 12.34%

อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.36  1.85 3.19
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 1.70  1.53 1.32
อัตราการจายเงินปนผล (%) 50.20%  51.10% 22.09
อัตราการจายเงินปนผล (%) 
  หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย 52.84%  53.79% 23.29

อัตราดอกเบี้ยรับ
  (ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ) (%) 11.86%  13.33% 12.00%
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 5.36% 8.19% 6.33%
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 6.50% 5.14% 5.67%

อัตราสวนรายไดดอกเบ้ียสุทธิตอสินทรัพย (%) 11.08%  14.31% 14.31%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 6.18% 6.93% 6.36%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.17 0.19 0.18

อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 2.03  2.83 2.68
อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม (%) -  -    0.11

** มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนประจำป 2560
อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานของป 2559 ในรูปของหุนปนผล และเงินสด ดังนี้คือ
 1) จายเปนหุนสามัญของบริษัทจำนวนไมเกิน 20,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวเทากับ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท
  ในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาไมเกิน 20,000,000 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน 
  ท้ังน้ี ในกรณีผูถือหุนรายใดมีเศษหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.10 บาท
 2) จายปนผลเปนเงินสดอัตราหุนละ 0.0112 บาท หรือเปนจำนวนเงินไมเกิน 2,240,000.00 บาท 
  รวมคิดเปนอัตราการจายปนผล 23.29% ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย
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* เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได
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และลูกหนี้คงคาง ณ สิ้นป
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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(Asset Quality Ratio)
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สินเช่ือคงคาง

คาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

56.10% 65.63%
14.15% 50.41%

75.27%

48.94%

47.35%

42.89%

0.63%*กำไรสุทธิ 

โครงสรางรายไดตามประเภทผลิตภัณฑ โครงสรางรายได

หนวย : ลานบาท
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(Bid Bond)
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รายไดรวม อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนกำไรสุทธิ
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กับธุรกิจนอกภาค IT 
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บริษัท ลีซ อิท จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้
บริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 
200 ล้ำนบำท โดยมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 60 ล้ำนบำท 
มีบริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) (“เอสวีโอเอ”)  
เป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 เริม่ต้น
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจสนับสนุนกำรค้ำของ
กลุม่เอสวโีอเอ ในฐำนะบรษิทัด้ำนกำรเงนิของเอสวโีอเอ 
(Financial Arm) โดยกำรให้บริกำรสินเชื่อสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ (Hire 
Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุม่เอสวโีอเอเป็นหลกั รวมถงึกำรให้บรกิำรรบัโอนสทิธิ
เรียกร้องลูกหนี้กำรค้ำ (Factoring) ให้แก่ลูกค้ำของกลุ่ม
เอสวีโอเอที่ต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนในช่วงระยะเวลำ
ที่รอหนี้ครบก�ำหนดช�ำระ

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

บรษิทัฯ หันไปให้กำรสนบัสนนุสนิเชือ่ของสนิค้ำนอกกลุม่ 
เอสวีโอเอ รวมทั้งขยำยธุรกิจในกำรสนับสนุนสินเช่ือ 
นอกเหนอืจำกสนิค้ำ IT เพ่ือให้บรษิทัฯ สำมำรถบรหิำรจัดกำร 
และสำมำรถแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หลังจำกที่รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจได้เปล่ียนแปลงไป
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกำรเติบโตและ
กำรแข่งขนัทำงธรุกจิโดยมกีำรพฒันำรปูแบบผลิตภณัฑ์
ทำงกำรเงนิเพือ่ต่อยอดกำรท�ำธรุกจิทีส่ำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกขึ้น จึงได้เพิ่มสินเช่ือ
หลำกหลำยประเภทมำกขึ้น และได้ขยำยกำรให้บริกำร
สินเชื่อไปสู่อุตสำหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจำก IT ได้แก่  
สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) 
สนิเชือ่เพือ่สนบัสนุนโครงกำร (Project Backup Financing)  
รวมถึงบริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance)

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

1.1  ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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 เพิ่มทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท จำกทุนช�ำระแล้วเดิม 60 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท  
 เริ่มประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อแก่กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอสวีโอเอ  

เช่น นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยคริสเตียน เป็นต้น

นโยบ
ายและภ

าพ
รวม

การป
ระกอบ

ธุรกิจ

 เปลีย่นแนวทำงรปูแบบกำรด�ำเนนิธรุกจิจำกเดมิทีว่ำงจดุยืนเป็นบรษัิทด้ำนกำรเงนิของเอสวโีอเอ (Financial Arm) มำเป็น 
กำรด�ำเนนิธรุกิจทีมุ่ง่สร้ำงก�ำไร ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นในกำรน�ำเสนอผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิใหม่ๆ ออกสูล่กูค้ำ

 เริ่มประกอบธุรกิจบริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance) ให้แก่ลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะเป็นสินเชื่อ
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน สินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ หรือสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง

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

 ชะลอและลดกำรให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อแก่กลุ่มลูกค้ำรำยย่อย เน่ืองจำกต้นทุนกำรด�ำเนินกำรสูงและมีควำมเส่ียง  
ไม่เหมำะสมกับขนำดขององค์กร

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

 ย้ำยส�ำนักงำนจำกชั้น 32 มำอยู่ที่ชั้น 21 อำคำรไอที โปรเฟสชั่นแนล เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ 

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ 

ปี 2550

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2555
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 ในระหว่ำงวันที่ 12-14 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของ 
บรษิทั เอสวโีอเอ จ�ำกัด (มหำชน) ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวในบรษิทั เอสวโีอเอ จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 
33.6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.80 บำท 

 ในระหว่ำงวันที่ 17-19 มีนำคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชน กรรมกำร และพนักงำน 
ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกจ�ำนวน 50.4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.80 บำท โดย
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้วจำกจ�ำนวน 116 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 116 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) เป็นจ�ำนวน 200 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) กับ 
กระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2557 และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ได้รับหุ้นสำมัญจ�ำนวน  
200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำรซื้อขำยได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 
2557 ในกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว 
เป็นจ�ำนวน 4.5 ล้ำนบำท (สทุธจิำกภำษเีงนิได้ 1.1 ล้ำนบำท) ซึง่บรษิทัฯ แสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั

 วันที่ 27 มีนำคม 2557 นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้เพื่อลดอ�ำนำจกำรควบคุม  
ให้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ มีอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเป็นอิสระ

 วันที่ 24 มิถุนำยน 2557 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of exchange) วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
ไม่เกิน 200 ล้ำนบำท ในรูปแบบเสนอขำยกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจ�ำกัด ประเภทผู้ลงทุนรำยใหญ่และผู้ลงทุนสถำบัน  
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนใบ ตำมประกำศของ ก.ล.ต. ที่ ทจ.9/2552 หรือฉบับแก้ไข หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่
เกิน 10 ฉบับ ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถลดต้นทุนทำงกำรเงินได้เป็นจ�ำนวนมำก

ปี 2557

 ลดทุนจดทะเบียนจำก 200,000,000 บำท เหลือ 100,000,000 บำท โดยกำรลดมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 10.00 บำท   
เป็นหุ้นละ 5.00 บำท ส่งผลท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ำกับ 100,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 
20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5.00 บำท และมีกำรช�ำระค่ำหุ้นเต็มจ�ำนวนแล้ว

 แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 5.00 บำท เป็นหุ้นละ 1.00 บำท
 เพ่ิมทุนจดทะเบยีน จ�ำนวน 16,000,000 บำท จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ 100,000,000 บำท เป็น 116,000,000 บำท โดยกำร

ออกหุน้สำมญัใหม่ จ�ำนวน 16,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1.00 บำท  โดยจดัสรรให้กบั ดร.ประสทิธิ ์กำญจนศกัดิช์ยั* 
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ำกัด ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.50 บำท 

 เพ่ิมทุนจดทะเบยีน จ�ำนวน 84,000,000 บำท จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ 116,000,000 บำท เป็น 200,000,000 บำท โดยกำร 
ออกหุ้นสำมัญใหม่ จ�ำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้
(1) หุน้สำมญัเพิม่ทุน จ�ำนวน 33,600,000 หุน้ เสนอขำยให้แก่ผูถ้อืหุน้ของเอสวโีอเอ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้นของผูถื้อหุน้

ดงักล่ำวในเอสวโีอเอ (Pre-emptiveright) 
(2) หุน้สำมญัเพิม่ทุน จ�ำนวน 46,200,000 หุน้ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป
(3) หุน้สำมญัเพิม่ทุน จ�ำนวน 4,200,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทัฯ

 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรจองซื้อของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ ตำมข้อ (1) ให้เสนอขำยหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ประชำชน
ตำมข้อ (2) 

ปี 2556

หมายเหตุ : *เนื่องจำกในขณะนั้นบริษัทฯ มีควำมต้องกำรเงินทุนเพื่อขยำยธุรกิจ แต่เอสวีโอเอไม่มีนโยบำยที่จะขยำยกำรลงทุนไปในธุรกิจที่ไม่ใช่
ธรุกจิหลกั (Core Business)  ดงัน้ัน บรษิทัฯ จงึมคีวำมจ�ำเป็นทีต้่องหำผู้ร่วมลงทุนรำยใหม่ โดย ดร.ประสทิธิ ์กำญจนศักด์ิชัย เป็นเจ้ำของธรุกจิจ�ำหน่ำย
วัสดุก่อสร้ำงจ�ำนวน 3 บริษัท รวมทั้งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภำพในด้ำนเงินทุน และสำมำรถตัดสินใจลงทุนกับบริษัทฯ ได้ในระยะเวลำที่เหมำะสม 
กับควำมต้องกำรใช้เงินของบริษัทฯ โดยกำรเข้ำมำลงทุนในครั้งนี้ ดร.ประสิทธิ์จะเข้ำมำในฐำนะผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรบริษัทฯ
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ปี 2558

 วันที่ 15 มกรำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of exchange) อำยุ 
ไม่เกนิ 270 วัน วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกนิ 600 ล้ำนบำท ในรูปแบบเสนอขำยกรณทีัว่ไป หรอืกรณวีงจ�ำกดั ประเภท 
ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับกำรอนุมัติ
แบบแสดงข้อมูล และหนังสือชี้ชวนเพื่อกำรเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2558 ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถลดต้นทุนทำงกำรเงินได้เป็นจ�ำนวนมำก

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

 วันที่ 6 มีนำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำนบริษัท 
จดทะเบยีน (EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสญัญำกบับรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรเป็นตัวแทนจัดกำรโครงกำร โดยโครงกำรมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2558 – เมษำยน 2561 
ในระหว่ำงทีโ่ครงกำรยงัไม่หมดอำย ุหำกมพีนกังำนทีย่งัไม่มคีณุสมบตัทิีส่ำมำรถเข้ำร่วม ณ ขณะนี ้แต่จะมคีณุสมบตัคิรบ
ก่อนสิน้อำยโุครงกำร กส็ำมำรถแสดงเจตจ�ำนงเข้ำร่วมได้ในทกุวนัท่ี 1 เมษำยนของแต่ละปี ในส่วนของเงนิน�ำส่งโครงกำรนี้ 
ดังนี้ คือพนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน Back Office) ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 5 จำกฐำนเงินเดือน (Base 
Salary) และพนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน Front Office) ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 5 จำกฐำนเงินเดือน (Base 
Salary) และเงนิจงูใจ (Incentive) รวมกนัสงูสดุไม่เกนิ 100,000 บำท (หมำยเหต ุ: ฐำนเงนิเดือน (Base Salary) โดยไม่รวม 
ค่ำครองชพี ค่ำต�ำแหน่ง ค่ำน�ำ้มนัและยำนพำหนะ ตลอดจนรำยได้อืน่ๆ ท่ีมลีกัษณะเดยีวกนั) โดยบรษิทัจะสบทบกำรจ่ำย 
ในอัตรำเท่ำกับเงินน�ำส่งของพนักงำนตลอดโครงกำร 

 วันท่ี 29 เมษำยน 2558 ออกขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภำพ และไม่มี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จ�ำนวน 150,000 หน่วย มลูค่ำทีต่รำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 150,000,000 บำท 
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อัตรำดอกเบี้ย 5.25% โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่ำ “หุ้นกู้ของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)  
ครั้งที่ 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561”

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

 วนัท่ี 16 ตุลำคม 2558 บรษิทัฯ ได้เปิดตวับรกิำรสนิเชือ่เพือ่เปิด L/C (Letter of Credit) โดยควำมร่วมมอืกบัธนำคำรกรงุไทย 
จ�ำกัด (มหำชน) 

 วนัท่ี 1 มถุินำยน 2559 ออกขำยหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธชินดิระบชุือ่ผูถ้อื ไม่มหีลกัประกนั ไม่มสีทิธแิปลงสภำพ และไม่มผู้ีแทน 
ผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 150,000 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บำท 
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตรำดอกเบีย้ 5.25% โดยใช้ช่ือหุน้กูว่้ำ “หุน้กูข้องบรษิทั ลซี อทิ จ�ำกดั (มหำชน)  ครัง้ที่ 
1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”

 วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มติให้ออก และเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of exchange) 
อำยุไม่เกิน 270 วัน วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 900 ล้ำนบำท ในรูปแบบเสนอขำยกรณีทั่วไป หรือกรณีวงจ�ำกัด 
ประเภทผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือกรณีวงจ�ำกัด ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งได้รับ 
กำรอนุมัติแบบแสดงข้อมูล และหนังสือช้ีชวนเพื่อกำรเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะส้ันจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2559 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปี 2559
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ำที่
เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  
ที่มีข้อจ�ำกัดในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน โดย
แบ่งบริกำรออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. สนิเชือ่สญัญาเช่าทางการเงนิหรอืลสีซิง่ (Leasing) :  
ให้บริกำรสินเชื่อในรูปแบบสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
หรอืสญัญำเช่ำทรพัย์ทีม่อีำยสุญัญำตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
แก่กลุม่ลกูค้ำผูป้ระกอบกำรทีม่สีญัญำเช่ำกบัหน่วยงำน
ภำครฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

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

3. สินเชือ่การรบัโอนสทิธเิรยีกร้องหรอืแฟคตอริง่ 
(Factoring) : ให้บริกำรสนิเชือ่กำรรับโอนสทิธเิรยีกร้อง 
แก่กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรที่มีลูกหน้ีกำรค้ำเป็น
หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ และหน่วยงำนเอกชน
ขนำดใหญ่เป็นหลกั โดยบรษัิทฯ จะรบัซือ้ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ประมำณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่ำในเอกสำร

4. สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้าประกันซอง  
(Bid Bond) : ให้บรกิำรสนิเชือ่เพือ่กำรจดัหำหนงัสอื 
ค�้ำประกันซอง ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำร
ที่ต้องกำรเข้ำไปประมูลงำนในหน่วยงำนภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริกำร
จัดหำหนังสือค�้ำประกันซองแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Bidding) เพ่ือขำนรับนโยบำยภำครัฐ ในกำรน�ำ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรประมูลงำนเพื่อกำร 
จดัซือ้จดัจ้ำง Electronics Government Procurement

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

5. สนิเช่ือเพือ่สนบัสนุนโครงการ (Project Backup 
Financing) : ให้กำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือใช้ในกำร 
จัดหำและ/หรือจัดเตรียมสินค้ำ (Pre-Finance) 
ล่วงหน้ำก่อนกำรส่งมอบงำนให้หน่วยงำนภำครัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่

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

7. บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) : 
ให้บรกิำรสนิเชือ่เพือ่ออกเอกสำรเพ่ือยนืยนักำรช�ำระเงนิ 
ในกำรซือ้ขำยทีผู่ซ้ือ้ขอให้ธนำคำรเป็นผูช้�ำระให้แทน 
เพื่อแสดงเป็นหลักประกันกำรช�ำระเงิน ผู้ขำยสินค้ำ
ได้รับเงินเม่ือส่งมอบสินค้ำ และผู้ซื้อสินค้ำจะได้รับ
สินค้ำเมื่อจ่ำยเงินค่ำสินค้ำ

โดยบรษิทัฯ ให้บรกิำรสนิเชือ่แบบครบวงจรซ่ึงจะช่วยให้ 
ผูป้ระกอบกำรสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตัง้แต่เริม่ประมลูงำน 
จดัหำสนิค้ำ หรอืให้กูเ้งินเพือ่ไปจดัหำสนิค้ำ เพือ่ให้ลกูค้ำ
สำมำรถส่งมอบงำนให้กับคู ่สัญญำได้ โดยหลังจำก 
ส่งมอบงำนและผ่ำนกำรตรวจรบัแล้ว กจ็ะมบีรกิำรสนิเชือ่
ในรปูแบบของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ สญัญำเช่ำซ้ือ หรอื
สินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องรองรับ
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1.3 โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย       

 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 27.14 21.19 20.95 10.97 19.84 6.91

 ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 8.33 6.50 8.86 4.64 13.18 4.59

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 24.08 18.80 53.94 28.25 85.95 29.93

 กำรให้กู้ยืมเงิน 20.41 15.94 35.95 18.83 55.33 19.27

รวมรำยได้ดอกเบี้ย 79.96 62.43 119.69 62.69 174.30 60.70

รายได้จากค่าธรรมเนียม 
และบริการ1)

 

 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 0.26 0.21 0.30 0.16 0.39 0.14

 ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 0.18 0.14 0.15 0.08 0.12 0.04

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 8.61 6.72 21.03 11.02 43.74 15.23

 กำรให้กู้ยืมเงิน 14.50 11.33 25.67 13.45 38.21 13.30

 กำรค�้ำประกันซอง 3.64 2.84 8.10 4.24 14.54 5.06

รวมรำยได้จำกค่ำธรรมเนียม 
และบริกำร 27.19 21.24 55.26 28.95 97.00 33.77

รายได้อื่น :   

รำยได้จำกบริกำรจัดหำสินค้ำ 
(Trade Finance) 6.42 5.01 3.19 1.67 3.07 1.07

ดอกเบี้ยรับธนำคำร 0.28 0.22 0.05 0.03 0.33 0.11

รำยได้อื่น2) 14.21 11.10 12.72 6.66 12.49 4.35

รวมรำยได้อื่น 20.91 16.33 15.96 8.36 15.89 5.53

รวมรายได้ 128.07 100.00 190.91 100.00 287.19 100.00

หมำยเหตุ 1) รำยละเอียดรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
 ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ และสญัญำเช่ำซือ้ หมำยถงึ ค่ำธรรมเนยีมในกำรเซน็สญัญำและโอนสทิธิ
 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมในกำรเปิดวงเงินและค่ำธรรมเนียมบริกำร
 กำรให้กู้ยืมเงิน และกำรค�้ำประกันซอง หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร

 2) รำยได้อื่น เช่น รำยได้ดอกเบี้ยจ่ำยช�ำระล่ำช้ำ รำยได้ค่ำขำยซำกทรัพย์สิน เป็นต้น
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1.4 เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยทีจ่ะเป็นแหล่งเงนิทนุทำงเลอืกทีไ่ม่ใช่ 
สถำบนักำรเงนิให้แก่ผู้ประกอบกำรธรุกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได ้
เช่น มีข้อจ�ำกัดในเรื่องหลักทรัพย์ค�้ำประกัน หรือระยะ
เวลำกำรประกอบธรุกจิน้อยกว่ำ 3 ปี ซึง่สถำบนักำรเงนิ 
ไม่สำมำรถพิจำรณำให้กำรสนับสนุนได้ แต่ผู้บริหำร
และทีมงำนมีประสบกำรณ์ ควำมช�ำนำญในธุรกิจนั้นๆ  
เป็นอย่ำงดี และเป็นธุรกิจที่มีศักยภำพในกำรเติบโต 
ท�ำให้ธรุกจิเหล่ำนีต้้องใช้กำรสนบัสนนุเงนิทุนนอกระบบ
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตัว ดังนั้น เพื่อตอบสนอง
แนวทำงดังกล่ำว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนำผลิตภัณฑ ์
ท่ีมีควำมหลำกหลำยสำมำรถตอบสนองให้ครบวงจรธรุกจิ 
(Total Financial Solution) ส�ำหรบัผู้ประกอบกำรดงักล่ำว
โดยมีเป้ำหมำยดังนี้

(1) เป็นผู ้ประกอบกำรหลัก ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน 
ทีใ่ห้กำรสนบัสนุนด้ำนสนิเชือ่สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 
และสนิเชือ่สญัญำเช่ำซือ้ เพือ่จัดหำอปุกรณ์กำรเรยีน
กำรสอนด้ำนไอทีแก่ภำคกำรศึกษำของรัฐ

(2) เป็นผู้ประกอบกำรหลัก ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถำบัน
กำรเงิน ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนสินเชื่อรับโอนสิทธิ
เรียกร้องที่เน้นกำรรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำภำครัฐ 

(3) พฒันำสร้ำงผลติภณัฑ์เสรมิในหลำยๆ รปูแบบ (Tailor 
made) เพื่อให้ลูกค้ำหรือคู ่ค้ำในผลิตภัณฑ์หลัก 
มทีำงเลอืกในกำรใช้บรกิำรเพือ่เพิม่อ�ำนำจกำรแข่งขนั
กับคู่แข่งในกำรสร้ำงรำยได้และยอดขำยที่สูงขึ้น 
ได้แก่ สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง  
(Bid Bond) ซึง่บรษิทัฯ ได้ท�ำกำรพฒันำกำรให้บรกิำรไปสู ่
กำรจดัหำหนงัสอืค�ำ้ประกนัซองแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
(E-Bidding) เพือ่สำมำรถรองรบัระบบกำรประมลูงำน 
เพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ 
(Electronics Government Procurement) สินเช่ือ
เพือ่สนับสนนุโครงกำร (Project Backup Financing) 
บริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance) สินเชื่อเติมทนุ 
หมนุเวียนคู่ค้ำ เพือ่ยกระดบั Supply Chain ของลูกค้ำ
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และบริกำรออกหนังสือ 
Letter of Credit
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

2.1.2 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ 
(Hire Purchase)

บรษิทัฯ ให้บรกิำรสินเช่ือสัญญำเช่ำซือ้แก่ผูป้ระกอบกำร
ทีต้่องกำรซือ้ทรพัย์สนิประเภทคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
อปุกรณ์ไอท ีเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ รวมไปถงึอปุกรณ์กำรเรยีน
กำรสอนต่ำงๆ ที่มีสัญญำเช่ำกับหน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่ 
โดยบริษัทฯ จะซื้อทรัพย์สินจำกลูกค้ำ แล้วน�ำมำให้
ลูกค้ำเช่ำต่อ (ในบำงกรณอีำจท�ำกำรจดัหำทรพัย์สินจำก 
ผู้จ�ำหน่ำย (Supplier) ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
แล้วน�ำมำให้ลูกค้ำเช่ำต่อ) โดยกรรมสิทธ์ิของทรัพย์สิน
ให้เช่ำซื้อจะเป็นของบริษัทฯ และเมื่อช�ำระเงินค่ำงวด
ครบก�ำหนดสัญญำเช่ำซื้อแล้ว ลูกค้ำหรือผู้เช่ำซื้อจะได้
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์นั้นๆ โดยบริษัทฯ จะให้สินเช่ือ 
แก่ลูกค้ำในอัตรำร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่ำสินค้ำ
และคิดดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ สัญญำเช่ำซื้อทีบ่รษิทัฯ  
ให้บรกิำรกบัลกูค้ำจะมอีำยไุม่เกิน 3 ปี รปูแบบในกำรท�ำ
สญัญำเช่ำซือ้จะเป็นในลกัษณะเดยีวกบักำรท�ำสญัญำเช่ำ 
ทำงกำรเงิน ดังนี้

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

ให้ลกูค้ำโอนสทิธเิรยีกร้องในกำรรบัช�ำระค่ำเช่ำจำกลกูหนี้ 
ของลูกค้ำมำที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำรโอนสิทธิ
เรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำโดยตรงไปที่ลูกหนี้ของ
ลกูค้ำทีเ่ป็นส่วนรำชกำร รฐัวิสำหกจิ หรอืหน่วยงำนเอกชน
ขนำดใหญ่และ ณ วนัท�ำสัญญำ ลูกค้ำจะต้องมอบเช็ค 
ลงวนัทีล่่วงหน้ำไว้ให้แก่บริษัทฯ ตำมงวดที่ต้องช�ำระ

2.1.1 ธุรกิจการให้สินเชื่อสัญญาเช่า 
ทางการเงินหรือลีสซิ่ง (Leasing)

 กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

ด�ำเนินกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำก 
ลกูหนี้ของลูกค้ำมำที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีหนังสือ
บอกกล่ำวกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำ
ไปท่ีลกูหนีข้องลกูค้ำท่ีเป็นส่วนรำชกำร รฐัวิสำหกจิ หรอื
เอกชนขนำดใหญ่ โดยด�ำเนนิกำรโอนสทิธแิบบเบด็เสรจ็
เดด็ขำด ซึง่บรษิทัฯ จะมอบหมำยให้ฝ่ำยขำยและกำรตลำด
น�ำเอกสำรโอนสิทธิไปให้ลูกหนี้ลงนำมรับทรำบ ถึงแม ้
ลกูหน้ีของลกูค้ำจะเป็นผูช้�ำระค่ำเช่ำให้แก่บรษิทัฯ โดยตรง  
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันท�ำสัญญำ ลูกค้ำจะต้องมอบเช็ค
ลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้แก่บริษัทฯ ตำมงวดที่ต้องช�ำระ 
หำกลูกหนี้ของลูกค้ำไม่ช�ำระค่ำเช่ำตำมเวลำท่ีก�ำหนด 
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้ำมอบไว้ให้ช�ำระค่ำเช่ำให้แก่
บรษิทัฯ แทน และภำยหลงัหำกลกูหน้ีของลกูค้ำได้มกีำร
จ่ำยช�ำระเงนิเข้ำมำบรษิทัฯ จะคนืเงนิจำกกำรรบัโอนสิทธิ
ดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำทันที

 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง

รับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกค้ำโดยตรง โดยไม่มีกำรโอนสิทธิ 
เรียกร้องในกำรรับช�ำระค่ำเช่ำจำกลูกหน้ีของลูกค้ำ  
โดยลูกค้ำจะท�ำกำรมอบเช็คลงวันที่ล ่วงหน้ำไว้ให้  
ณ วันท�ำสัญญำ ซึ่งเช็คจะต้องลงวันท่ีล่วงหน้ำตำม 
วันครบก�ำหนดช�ำระในสัญญำ

ลักษ
ณ

ะการป
ระกอบ

ธุรกิจ
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 กรณีไม่โอนสิทธิเรียกร้อง 

รบัช�ำระค่ำเช่ำจำกลกูค้ำโดยตรง โดยไม่มกีำรโอนสทิธเิรยีกร้องในกำรรบัช�ำระค่ำเช่ำจำกลกูหนีข้องลกูค้ำ โดยลกูค้ำ
จะท�ำกำรมอบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำไว้ให้ ณ วันท�ำสัญญำ 

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ

ลักษณะ สัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อเช่าซื้อ

วัตถุประสงค์ในกำรเช่ำ ใช้ทรัพย์สินระยะยำวตลอด  
หรือเกือบหมดอำยุกำรใช้งำน

เพื่อเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นของผูใ้ห้เช่ำจนสิน้สดุสญัญำ 
เมือ่สิน้สดุสัญญำผู้เช่ำใช้สิทธิ 
ในกำรซื้อทรัพย์สิน

เป็นของผู้ให้เช่ำซื้อจนกระทั่งผู้เช่ำซื้อได้
ช�ำระค่ำงวดและปฏบิตัติำมเงือ่นไขครบถ้วน 
กรรมสิทธิจ์งึตกเป็นของผู้เช่ำซือ้

ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 3 ปี

2.1.3 ธุรกิจการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง (Factoring)

บริษัทฯ ให้บริกำรสินเชื่อกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง โดยเป็นกำรให้บริกำรสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในธรุกจิส�ำหรบัผูป้ระกอบกำร โดยบรษิทัฯ จะรบัซือ้ลกูหนีก้ำรค้ำ โดยไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนั แต่จะโอนสทิธิ
เรยีกร้องในหนีก้ำรค้ำของลูกค้ำให้กบับรษิทัฯ เป็นหลกัประกนั โดยเป็นกำรรบัโอนสทิธแิบบไล่เบีย้ (With Recourse) 
คอืบริษทัฯ มีสทิธไิล่เบีย้จำกลกูค้ำได้ กรณทีีเ่กดิหนีสู้ญหรอืลูกหนีไ้ม่ช�ำระเงนิตำมก�ำหนดเวลำ โดยบรษิทัฯ จะเน้นให้
บรกิำรกบัผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ทีต้่องกำรเงนิสดไปใช้หมุนเวยีนในกจิกำรและเป็นธุรกจิทีม่ี 
กำรซือ้ขำยสนิค้ำและบรกิำรทีไ่ม่มคีวำมซบัซ้อนในตวัเนือ้หำของหนีก้ำรค้ำ เช่น เป็นกำรซือ้มำขำยไปในสินค้ำทัว่ๆ ไป 
หรอืเป็นกำรให้บรกิำรบ�ำรุงรกัษำอุปกรณ์ไอท ีอปุกรณ์ส�ำนกังำนทัว่ๆ ไป โดยบรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งกำรรบัซ้ือหนีก้ำรค้ำ 
ทีม่เีง่ือนไขกำรส่งมอบ หรอืสนิค้ำและบรกิำรทีม่คีวำมซบัซ้อนทีอ่ำจจะเกดิข้อโต้เถยีงในควำมสมบรูณ์ของหนีก้ำรค้ำ 
เช่น หนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรพัฒนำระบบงำนไอที หรือหนี้กำรค้ำในภำคกำรก่อสร้ำง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเน้น
กำรรับซือ้ลกูหนีก้ำรค้ำทีเ่ป็นหน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกิจเป็นหลกั รวมถงึลกูหนีก้ำรค้ำทีเ่ป็นภำคเอกชนขนำดใหญ่ 
ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ จะรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำที่มีอำยุไม่เกิน 90 วัน โดยบริษัทฯ จะรับซ้ือลูกหนี้กำรค้ำประมำณ 
ร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่ำในเอกสำร และเมื่อครบก�ำหนดช�ำระเงิน บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้
โดยตรง และเมื่อหักดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่ำงให้กับลูกค้ำ

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
บริษัทฯ จะน�ำเช็คที่ลูกค้ำท�ำไว้  

ณ วันท�ำสัญญำเช้ำบัญชีบริษัทฯ

กรณีไม่มีการโอนสิทธิ
ลูกหนี้จะช�ำระค่ำเช่ำแก่ลูกค้ำโดยตรง

กรณีโอนสิทธิ
ลูกหนี้ช�ำระค่ำเช่ำแก่บริษัทฯ

แจ้งกำรขอท�ำสัญญำ1
3แจ้งกำรโอน 

สิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้  
(กรณีมีกำรโอนสิทธิ)

ท�ำเอกสำรสัญญำเช่ำให้ลูกค้ำลงนำม 
และบริษัทฯ ให้สินเชื่อแก่ลกูค้ำโดยปกติ 

ในอตัรำร้อยละ 70 - 100 ของมูลค่ำสินค้ำ

2

ลูกค้า ลูกหนี้
ของลูกค้า
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ลักษ
ณ

ะการป
ระกอบ

ธุรกิจ

ทั้งนี้ อัตรำดอกเบี้ย สัดส่วนกำรรับซื้อหนี้ จะขึ้นอยู่กับขนำดของกิจกำร ฐำนะกำรเงินของลูกค้ำ รวมถึงคุณภำพ 
ของลูกหนี้กำรค้ำ   

2.1.4 การให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค�้าประกันซอง (Bid Bond)

บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจกำรให้สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) ในปี 2553 โดยเป็น 
กำรให้สินเชื่อเพื่อกำรสนับสนุนกำรออกหนังสือค�้ำประกันธนำคำรหรือหลักประกันซองให้แก่ลูกค้ำผู้ประกอบกำร 
ที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วมประมูลงำนในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ จะเป็นกำรให้สินเช่ือตำมมูลค่ำ 
หลักประกันซอง ลูกค้ำจะต้องน�ำหนังสือค�้ำประกันธนำคำรหรือหลักประกันซองคืนให้แก่บริษัทฯ ตำมวันเวลำ 
ที่ก�ำหนด โดยบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนกำรให้บริกำรในรูปแบบของค่ำธรรมเนียม โดยบริษัทฯ ใช้วงเงินที่มีกับ
ธนำคำรในกำรปล่อยสินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน  
และน�ำบัญชีลูกหนี้ 
แต่ละรำยมำเสนอ

1
บริษัทฯ แจ้งกำรโอนสิทธิ 

กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้
2

ลูกหนี้ช�ำระเงินแก่บริษัทฯ  
โดยส่วนต่ำง หลังจำกหัก 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ แล้ว 
จะคืนให้แก่ลูกค้ำทั้งหมด

4บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้  
ประมำณร้อยละ 70-95  

ของมูลค่ำในสัญญำ

3

ลูกค้า ลูกหนี้
ของลูกค้า

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน1

ลูกค้า

ธนำคำรเพิ่ม Approve list  
อนุมัติกำรออกหลักประกันซอง3

ลูกค้ำช�ำระค่ำธรรมเนียม และ
บริษัทฯ ส่งมอบหลักประกันซอง 4

ท�ำเรื่องขอเพิ่ม  
Approve list 2

ธนาคาร
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2.1.5 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing)

บริษัทฯ ให้บริกำรสินเชื่อแก่ลูกค้ำที่ต้องกำรเงินทุน
ในกำรจัดหำสินค้ำเพื่อท�ำกำรส่งมอบให้กับหน่วยงำน
รำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน
ขนำดใหญ่ โดยลูกค้ำจะต้องมีสัญญำในกำรส่งมอบ
สินค้ำและบริกำรระหว่ำงลูกค้ำและลูกหนี้กำรค้ำให้
บริษัทฯ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเนื่องจำกกำรให้
บริกำรสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรเพื่อให้ลูกค้ำ
สำมำรถจัดหำสินค้ำมำส่งมอบได้ ถือว่ำมีควำมเสี่ยงสูง 
จึงท�ำให้ลูกค้ำเกือบท้ังหมดในส่วนของสินเช่ือเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรจะเป็นลูกค้ำที่มีกำรติดต่อธุรกิจกับ
บริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ และมีประวัติกำรช�ำระเงินที่ดี 

2.1.6 ธุรกิจให้บริการจัดหาสินค้า (Trade Finance)

เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิ 
เรยีกร้องในกำรช�ำระเงนิของลกูหนีใ้ห้กบับรษิทัฯ เมือ่ลกูค้ำ 
ได้ท�ำกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรับ
มอบงำนแล้วลกูค้ำส่วนใหญ่จะมำขอสนิเชือ่กำรรบัโอน
สิทธิเรียกร้องกับบริษัทฯ เพื่อน�ำเงินที่ได้จำกสินเช่ือ 
ดงักล่ำวมำช�ำระคืนเงนิกู ้อย่ำงไรกต็ำม ในกรณทีีลู่กหนี้
ของลูกค้ำตรวจรบัมอบงำนล่ำช้ำท�ำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถ
น�ำใบตรวจรบัมอบงำนมำเปลีย่นเป็นสนิเชือ่กำรรบัโอน
สิทธิเรียกร้องเพื่อน�ำเงินมำช�ำระคืนบริษัทฯ ได้ภำยใน
เวลำที่ก�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบี้ยและค่ำปรับให้แก่
บริษัทฯ    

บริษัทฯ ให้บรกิำรจดัหำสนิค้ำเพือ่ขำยให้แก่ผู้ประกอบกำร
ที่ขำดเงินทุนในกำรจัดหำสินค้ำเพื่อท�ำกำรส่งมอบต่อ
ให้กับหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนเอกชนขนำดใหญ่ โดยบริษัทฯ จะเข้ำไป
ด�ำเนินกำรจัดหำสินค้ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
จำกผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำ (Supplier) และน�ำไปขำยต่อให้แก่
ลูกค้ำด้วยกำรคิดส่วนต่ำงจำกรำคำต้นทุนกับรำคำขำย  
เมื่อจัดหำสินค้ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเรียบร้อย
แล้ว บริษัทฯ จะมอบหมำยให้ Supplier ส่งมอบสินค้ำ
ดงักล่ำวไปยงัลกูหนีโ้ดยตรงตำมวนัและเวลำทีก่�ำหนดไว้ 
ซึง่บริษทัฯ จะเป็นผูไ้ปตรวจเช็คสนิค้ำพร้อมกับลกูค้ำและ
ลูกหนี้ ณ สถำนที่ที่จัดส่ง เนื่องจำกกำรให้บริกำรจัดหำ
สินค้ำเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถจัดหำสินค้ำมำส่งมอบได ้
ถอืว่ำมคีวำมเสีย่งสงู จงึท�ำให้ลกูค้ำเกอืบทัง้หมดจะเป็น 
ลูกค้ำท่ีมีกำรติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ 

และมปีระวตักิำรช�ำระเงนิทีด่ ีเพือ่ลดควำมเสีย่งดงักล่ำว  
รวมทั้งจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องในกำรช�ำระเงินของ 
ลูกหนี้ให้กับบริษัทฯ หรือท�ำหนังสือมอบอ�ำนำจให้
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัเงนิจำกลกูหนีโ้ดยตรง ซึง่โดยส่วนใหญ่
หลงัจำกบรษิทัฯ จดัหำสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำแล้ว และลกูค้ำ
ได้ท�ำกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกหนี้และได้ใบตรวจรับ 
มอบงำนแล้ว ลูกค้ำจะมำขอสินเชื่อกำรรับโอนสิทธ ิ
เรียกร้อง สินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน หรือ
สัญญำเช่ำซื้อกับบริษัทฯ เพ่ือน�ำเงินที่ได้จำกสินเชื่อ 
ดังกล่ำวมำช�ำระคืนค่ำสินค้ำ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ 
ลูกหนี้ของลูกค้ำตรวจรับมอบงำนล่ำช้ำท�ำให้ลูกค้ำ 
ไม่สำมำรถน�ำใบตรวจรับมอบงำนมำเปล่ียนเป็น 
สินเช่ืออื่นๆ เพื่อน�ำเงินมำช�ำระคืนบริษัทฯ ได้ภำยใน
เวลำที่ก�ำหนดจะต้องช�ำระดอกเบี้ยและค่ำปรับให้แก่
บริษัทฯ

ลูกค้ำน�ำใบตรวจรับมอบงำน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 

กำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
เพื่อช�ำระหนี้

5

ลูกค้ำส่งมอบงำน และรับเอกสำร  
ตรวจรับมอบงำนจำกลูกหนี้4

ลูกค้ำส่งเอกสำร และเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำ 
ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ให้เงินกู้กับทำงลูกค้ำ

3

ลูกค้ำขออนุมัติวงเงิน1

2แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงินมำที่ลูกหนี้ 

ลูกค้า ลูกหนี้
ของลูกค้า
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ลักษ
ณ

ะการป
ระกอบ

ธุรกิจ

ลูกค้ำขอ 
อนุมัติวงเงิน

1

แจ้งกำรโอนสิทธิ 
กำรรับเงิน 
มำที่ลูกหนี้ 

2

4 ส่งมอบสินค้ำให้ลูกหนี้โดยตรง
ตำมวันและเวลำที่ก�ำหนด 
โดยบริษัทฯ ลูกค้ำและ 
ลูกหนี้ของลูกค้ำจะท�ำกำร
ตรวจรับสินค้ำพร้อมกัน

ลูกค้ำน�ำใบตรวจรับมอบงำน 
เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นสินเชื่อ 

กำรรับโอนสิทธิเรียกร้องสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินหรือสัญญำเช่ำซื้อ 

เพื่อช�ำระค่ำสินค้ำ

6
จัดหำสินค้ำตำม 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ

3

ลูกค้ำรับเอกสำร 
ตรวจรับมอบงำนจำกลูกหนี้ 5

ลูกค้า

ลูกหนี้
ของลูกค้า

ผู้จ�าหน่าย
สินค้า

2.1.7 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า

ให้บริกำรสินเชื่อเพื่อยกระดับ Supply Chain ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยให้สินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนแก่ Supplier 
ของบรษิทัทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร ให้สำมำรถน�ำบลิมำเบกิเงนิสดกบัทำงบรษิทัฯ ได้ทนัท ีโดยไม่ต้องรอให้ครบเครดติเทอม 
ท�ำให้ Supplier มีทุนหมุนเวียน เพิ่มก�ำลังกำรผลิต หรือส่งงำนได้ตรงเวลำมำกขึ้น และยังท�ำให้บริษัทสำมำรถขยำย
ระยะเวลำกำรช�ำระเงิน (Credit Term) แก่ Supplier อย่ำงไร้กังวล

บริษัทที่ร่วมโครงการ

คู่ค้า 
Supplier

SMEs

คู่ค้า 
Supplier

SMEs

คู่ค้า 
Supplier

SMEs

บริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรส่ง PO สั่งซื้อสินค้ำ 

Supplier ส่งสินค้ำให้กับบริษัท

Supplier ส่งเอกสำรวำงบิล (invoice) ให้กับบริษัท  

1

2

6

5

3

        
     S

upp
lier 

น�ำบ
ลิม

ำ เ

บกิ
เงิน

กบั
 L

IT

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

เมื่อครบก�ำหนด 
บริษัทที่ร่วมโครงกำรจะจ่ำย
เงินค่ำสินค้ำให้แก่ LIT
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2.1.8 ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C

ให้บริกำรสนิเชือ่เพือ่ออกเอกสำรเพือ่ยนืยนักำรช�ำระเงินในกำรซือ้ขำยทีผู่ซ้ื้อขอให้ธนำคำรเป็นผูช้�ำระให้แทน เพือ่แสดง 
เป็นหลักประกันกำรช�ำระเงิน ผู้ขำยสินค้ำได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้ำ และผู้ซื้อสินค้ำจะได้รับสินค้ำเมื่อจ่ำยเงินค่ำ
สินค้ำ

เปิด L/C ให้กับลูกค้ำไปยังธนำคำรตัวแทนของผู้ขำย3

แจ้ง L/C  
กับผู้ขำย

4

ตรวจสอบเอกสำรและจ่ำยค่ำสินค้ำ7

ผู้ขำยแสดงเอกสำรยืนยัน 
กำรส่งของให้ธนำคำรตัวแทน 

และธนำคำรตัวแทนส่งให้ 
ธนำคำรของผู้ซื้อ

6

ลูกค้ำขอใช้บริกำร L/C กับ2

สัญญำซื้อขำยสินค้ำ1

ธนาคาร 
ตัวแทนผู้ซื้อ

ธนาคาร 
ตัวแทนผู้ขาย

5 ส่งสินค้ำให้กับผู้ซื้อ

ลูกค้า 
(ผู้ซื้อ)

ผู้ขาย
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3.1 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
เนื่องจำกลักษณะกำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ เป็นกำรให้
สนิเชือ่ทีไ่ม่มีหลกัประกนั ในกรณทีีเ่ป็นสนิเชือ่สญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ ควำมเสี่ยงด้ำนสินเช่ือ 
จะเกิดจำกทั้งคุณภำพของลูกหนี้กำรค้ำ คุณภำพของ
ลกูค้ำ รวมถงึคณุภำพของสนิค้ำและบรกิำรท่ีลกูค้ำส่งมอบ 
ให้กบัลกูหนีก้ำรค้ำ ส�ำหรบัสินเชือ่กำรรบัโอนสทิธเิรยีกร้อง 
ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อจะเกิดจำกคุณภำพของลูกหนี ้
เป็นส่วนส�ำคัญ ในขณะท่ีสินเชื่อเพ่ือกำรจัดหำหนังสือ
ค�ำ้ประกนัซอง สนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุโครงกำร และบรกิำร
จัดหำสินค้ำ ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อจะเกิดจำกคุณภำพ
ของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ โดยลักษณะกำรให้สินเช่ือของ 
บรษิทัฯ จะไม่เน้นควำมส�ำคญัของหลกัประกนั เนือ่งจำก
ทำงบริษัทฯ จะมีกำรท�ำธุรกรรมกับทำงลูกหนี้กำรค้ำ 
ในส่วนที่เป็นภำครำชกำร ภำครัฐวิสำหกิจ ซึ่งมีกำร 
จัดท�ำโอนสิทธิรับเงินเป็นส่วนใหญ่ จึงถือเป็นกำรช่วย
ลดควำมเสี่ยงลงในระดับเบื้องต้นแล้ว

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ 
ด้วยกำรตั้งเกณฑ์และก�ำหนดข้ันตอนในกำรตรวจสอบ
ทั้งลูกค้ำและลูกหนี้กำรค้ำอย่ำงรัดกุมก่อนกำรอนุมัติ
สินเชื่อในแต่ละประเภท ในส่วนของคุณภำพสินค้ำและ
บริกำร เน่ืองจำกสินค้ำและบริกำรส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ 
ให้สนิเชือ่เป็นธรุกจิด้ำน IT ซึง่บรษิทัฯ มคีวำมเชีย่วชำญ
ในด้ำน IT อยู่แล้ว ดังนั้น จึงสำมำรถตรวจสอบคุณภำพ
สินค้ำและบริกำรได้ก่อนที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้ำ 
ด้วยมำตรกำรดังกล่ำว บรษิทัฯ จงึเชือ่มัน่ในคณุภำพของ
ลกูค้ำ ลกูหนีก้ำรค้ำ รวมทัง้คณุภำพของสนิค้ำและบรกิำร
ทีจ่ะส่งมอบให้กบัลกูหนีก้ำรค้ำ โดยทีผ่่ำนมำในปี 2557 
ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีค่ำเผื่อหนี้สูญจ�ำนวน 
16.90 ล้ำนบำท, 29.99 ล้ำนบำท และ 51.83 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.03 ร้อยละ 2.68 และ 
ร้อยละ 2.81 ตำมล�ำดบัของยอดลูกหนีค้งค้ำงของบรษิทัฯ 
ณ สิน้ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ตำมล�ำดับ

3.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวน 
ของอัตราดอกเบี้ย

ดอกเบีย้เงินกูเ้ป็นต้นทนุหลกัของบรษิทัฯ ซึง่แปรผนัตำม
ภำวะอัตรำดอกเบี้ยในตลำด และมีผลต่อกำรก�ำหนด
อัตรำดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้ำ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำดอกเบ้ียอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ

บรษิทัฯ จึงมีนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียง
จำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยเนื่องจำกต้นทุน 
ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรกู้ยืมระยะสั้น ดังนั้น 
ในส่วนท่ีเป็นสนิเชือ่ระยะสัน้ไม่ว่ำจะเป็นสนิเช่ือกำรรบัโอน 
สทิธเิรยีกร้อง สนิเชือ่เพือ่กำรจดัหำหนงัสอืค�ำ้ประกนัซอง 
สินเช่ือเพื่อสนับสนุนโครงกำร และบริกำรจัดหำสินค้ำ 
บรษิทัฯ จะสำมำรถปรบัอตัรำดอกเบีย้หรอืค่ำธรรมเนยีม
ตำมต้นทุนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับ
สินเช่ือสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสินเช่ือสัญญำเช่ำซื้อ 
บรษิทัฯ คดิอตัรำดอกเบ้ียกบัลูกค้ำเป็นอตัรำดอกเบีย้คงที่ 
อย่ำงไรก็ตำม ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนทำงกำรเงินของ 
บรษิทัฯ กบัอตัรำดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลกูค้ำ จะมกีำรบวกเพิม่
เพื่อให้เพียงพอกับควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของ
อัตรำดอกเบี้ยที่อำจเกิดขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้บริหำรจัดกำรในกำรหำแหล่ง
เงนิทนุทีม่รีะยะเวลำสอดคล้องกบัสนิเชือ่แต่ละประเภท 
(Matching Source) เพือ่ลดควำมเสีย่งในด้ำนควำมผนัผวน
ของอัตรำดอกเบี้ยอีกแนวทำงหนึ่งด้วย

3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ทางการเงิน

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ มีสถำบนักำรเงนิ 
ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุในด้ำนกำรเงนิหลำยแห่ง โดยมวีงเงนิ
รวมทัง้สิน้ 1,465.00 ล้ำนบำท ทัง้นีว้งเงนิส่วนใหญ่เป็น
วงเงนิระยะสัน้เป็นจ�ำนวน 895.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
วงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N)  ซึ่งอำจ
มีควำมเสี่ยงในกำรถูกเรียกให้ช�ำระคืนเงินก่อนก�ำหนด
ระยะเวลำหรือกรณีสถำบันกำรเงินไม่ต่ออำยุสัญญำ
ตั๋วสัญญำใช้เงิน

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรสภำพคล่อง 
เพื่อป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำวโดยพยำยำมจัดสรร
แหล่งใช้ไป (Use of Fund) ของเงินทุนให้สอดคล้องกับ 
แหล่งได้มำของเงินทุน (Source of Fund) รวมถึง 
กำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น กำรขำยลดตั๋วแลกเงิน  
(Bill of Exchange) ให้แก่ผูล้งทนุ และกำรออกหุน้กู้เสนอ
ขำยแก่นักลงทุน จะช่วยท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำร
สภำพคล่องได้ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
หำแหล่งเงินทุนในกำรปล่อยสินเชื่อในอนำคต ณ วันที่ 
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31 ธันวำคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สิน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.36 เท่ำ และ 1.85 เท่ำ
ตำมล�ำดับ ส�ำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ 
มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 3.19 เท่ำ    

3.4 ความเสี่ยงด้านการตลาด 
และการแข่งขัน

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันกับผู้ให้บริกำร 
สนิเชือ่ท่ีเป็นสถำบนักำรเงนิ หรอืผู้ให้สนิเชือ่ทีม่ผีูถื้อหุน้
ทีเ่ป็นสถำบันกำรเงนิ อย่ำงไรก็ตำม ลกูค้ำเป้ำหมำยของ 
บริษัทฯ เป็นคนละกลุ่มกับลูกค้ำของผู้ให้บริกำรที่เป็น
สถำบันกำรเงินเนื่องจำกลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ 
จะเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ท่ีม ี
ข้อจ�ำกดัในเรือ่งทนุจดทะเบยีนและหลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนั  
ท�ำให้ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
สถำบันกำรเงินและไม่ได้รับสินเชื่อที่ต้องกำรอย่ำง
ทันเวลำ ในขณะเดียวกัน ควำมล่ำช้ำในกระบวนกำร
พิจำรณำของสถำบันกำรเงิน รวมทั้งสถำบันกำรเงิน 
ส่วนใหญ่จะไม่เน้นลูกหนี้ที่เป็นภำครำชกำร หรือ
รัฐวิสำหกิจ เนื่องจำกระยะเวลำของงำนหรือระยะเวลำ
กำรช�ำระเงินก�ำหนดได้ไม่ชัดเจนเหมือนบริษัทเอกชน
ขนำดใหญ่ ท�ำให้ผู้ประกอบกำรกลุ่มดังกล่ำวหันมำใช้
บริกำรของผู้ให้สินเชื่อที่ไม่ได้เป็นสถำบันกำรเงิน

คูแ่ข่งขนัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จึงเป็นผูใ้ห้บรกิำรสนิเชือ่
ทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิ โดยแต่ละผูป้ระกอบกำรต่ำงเน้น 
กำรให้บริกำรสินเชื่อในแต่ละประเภทท่ีแตกต่ำงกัน  
ในขณะทีบ่รษัิทฯ มกีำรให้บรกิำรสนิเชือ่ทีค่รบวงจรตัง้แต่ 
กำรสนบัสนนุสนิเชือ่ล่วงหน้ำ (Pre Finance) เช่น สนิเชือ่
เพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) เพื่อ
ให้ลูกค้ำสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ต้ังแต่เริ่มประมูลงำน 
รวมทั้งสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร (Project Backup 
Financing) และบริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance) 
เพื่อช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถจัดหำสินค้ำหลังจำกประมูล
งำนได้ ก่อนท่ีจะให้บริกำรสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
อื่นๆ (Post-Finance) ไม่ว่ำจะเป็นสินเชื่อสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน สินเชื่อสัญญำเช่ำซื้อ หรือสินเชื่อกำรรับ
โอนสิทธิเรียกร้องต่อไป และด้วยกลยุทธ์กำรตลำดที่
ส�ำคัญของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริกำรที่ครบวงจร 
รวดเรว็ และมปีระสิทธภิำพ ควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัลูกค้ำ 
อตัรำค่ำบรกิำรทีช่ดัเจน ควำมยดืหยุน่ในกำรให้สนิเชือ่  
รวมท้ังควำมเช่ียวชำญในอุตสำหกรรมไอที ซ่ึงปัจจุบัน
หน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิ รวมทัง้บรษิทัเอกชน
ขนำดใหญ่มีกำรลงทนุในกำรพัฒนำงำนด้ำนไอทีค่อนข้ำง 
มำก ท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถแข่งกบัผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.5 ความเสีย่งในการพึง่พงิบคุลากร
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พนักงำนถือเป็น
บุคลำกรที่ส�ำคัญ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยและ
กำรตลำดเพรำะจะเป็นผูท้ีเ่ข้ำถงึและตดิต่อกบัลูกค้ำ ซึง่
บคุลำกรเหล่ำนี ้ถอืเป็นทรพัยำกรทีส่�ำคญัในกำรด�ำเนนิ
ธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ หำกต้องเสยีบคุลำกรเหล่ำนีไ้ป 
อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ มีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำร 
สญูเสยีบคุลำกรดงักล่ำว โดยบรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรให้มีส่วนร่วมใน
กำรด�ำเนินงำนและเติบโตไปพร้อมๆ กับควำมส�ำเร็จ
ของบริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำตลำด 
เพื่อจูงใจให้บุคลำกรดังกล่ำวท�ำงำนกับบริษัทฯ อย่ำง 
ต่อเนือ่ง รวมทัง้บรษิทัฯ ได้มกีำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุ
จ�ำนวน 4,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร
และพนักงำนของบริษัทฯ พร้อมกับกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชน (ในรำคำเดียวกัน) ซ่ึงเป็นกำรเปิดโอกำสให ้
พนักงำนเป็นเจ้ำของบริษัทฯ ที่ร่วมสร้ำงมำรวมทั้ง 
จะช่วยเสริมสร้ำงก�ำลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงำน
ท�ำงำนอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยำว นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
ยังมีนโยบำยในกำรพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ในกำรท�ำงำนเป็นทีม ไม่ยดึตดิกบัตวับคุคล ซึง่จะช่วยลด 
ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พงิบคุลำกรคนใดคนหนึง่โดยเฉพำะ  
อย่ำงไรก็ตำม จำกอดีตที่ผ่ำนมำอัตรำหมุนเวียนของ
บุคลำกรในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอยู่ในระดับที่ต�่ำมำก ซึ่ง
สะท้อนถงึควำมภกัดขีองบคุลำกรทีม่ต่ีอองค์กร รวมถึง
ควำมเชื่อมั่นในศักยภำพขององค์กร และในปี 2558 
บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำน
บรษิทัจดทะเบยีน  (EMPLOYEE JOINT INVESTMENT 
PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสัญญำกับบริษัทหลักทรัพย์  
ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) ในกำรเป็นตวัแทน
จัดกำรโครงกำร โดยโครงกำรมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่เดือน
เมษำยน 2558 – เมษำยน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อธ�ำรงรักษำผู้บริหำรและพนักงำนให้ท�ำงำนอยู่กับ
บริษัทในระยะยำว ส่งเสริมควำมคิดและควำมรู ้สึก
ของพนักงำนในกำรเป็นเจ้ำของกิจกำรร่วมกัน เพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจผ่ำนกำรสร้ำง 
แรงจูงใจ และเสริมสร้ำงวินัยในกำรออมให้กับพนักงำน

3.6 ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการ
บริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2556 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด 
(มหำชน) (“เอสวีโอเอ”) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 86.21 
ของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษทัฯ และ
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ให้กบัประชำชนในครัง้นี ้รวมท้ัง 
เอสวีโอเอจะเสนอขำยหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อประชำชน 
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จ�ำนวน 6,000,000 หุ้น โดยขำยหุ้นดังกล่ำวพร้อมกับ 
กำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนและในรำคำเดียวกัน
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอืร้อยละ 47  
และในปี 2559 ได้มีกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ ้นของ 
เอสวีโอเอลงเหลือร้อยละ 39.9 ซ่ึงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ดังกล่ำวยังคงสำมำรถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้
ในเรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ�ำนวนเสียงของผู้ถือหุ ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียง เนื่องจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่สำมำรถใช้เสียง 
ซึ่งเกินกว่ำร้อยละ 25 ส�ำหรับกำรใช้สิทธิในกำรคัดค้ำน
ในมติต่ำงๆ ได้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนไม่อำจถ่วงดุล 
กำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ได้

อย่ำงไรกต็ำม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่มคีวำมต้องกำรให้อสิระ
แก่บริษัทฯ ในกำรด�ำเนนิธรุกิจ เน่ืองจำกธรุกจิของบรษิทัฯ 
เป็นธรุกจิกำรเงนิอย่ำงชดัเจน ซึง่แตกต่ำงจำกธรุกิจของ 
เอสวโีอเอ ถงึแม้ว่ำเอสวโีอเอจะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่  
แต่กต็ระหนกัดีว่ำธรุกจิลกัษณะนีต้้องกำรควำมเชีย่วชำญ
ในกำรบรหิำรงำน โดยจะเหน็ได้ว่ำ ผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ 
ส่วนใหญ่เป็นผู ้มีประสบกำรณ์ในธุรกิจด้ำนกำรเงิน  
ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ได้มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ
เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 5 ท่ำน จำก
จ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 7 ท่ำน ซึง่มปีระสบกำรณ์ธรุกจิ
ด้ำนกำรเงินหรือมีควำมรู้เฉพำะด้ำนที่เอื้อประโยชน์ 
ต่อกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่ห้
ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนนิธรุกจิ รวมทัง้ตรวจสอบ พจิำรณำ 
และกลั่นกรองมิให้เกิดรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำม 
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต และเพือ่ให้เกดิควำม
โปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยภำยหลังจำก
กำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ทนุแล้วโครงสร้ำงกำรบรหิำรทัง้ใน
ระดบักรรมกำรและผูบ้รหิำรจะยงัคงเป็นเช่นเดมิ ต่อมำ
เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มี 
มติเห็นชอบอนุมัติโครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำน
บรษิทัจดทะเบยีน (EMPLOYEE  JOINT INVESTMENT 
PROGRAM (EJIP) โดยท�ำสัญญำ บริษัทหลักทรัพย์  
ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) ในกำรเป็นตวัแทน
จัดกำรโครงกำร โดยโครงกำรมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่เดือน
เมษำยน 2558 - เมษำยน 2561 ในระหว่ำงที่โครงกำร 
ยังไม่หมดอำยุ หำกมีพนักงำนที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่
สำมำรถเข้ำร่วม ณ ขณะนี ้ แต่จะมคีุณสมบัติครบก่อน
สิ้นอำยุโครงกำร ก็สำมำรถแสดงเจตจ�ำนงเข้ำร่วมได้ใน
ทุกวันที่ 1 เมษำยนของแต่ละปี ในส่วนของเงินน�ำส่ง 
โครงกำรนี้ ดังนี้ คือพนักงำนหรือผู้บริหำร (ส่วนงำน 
Back Office) ที่เข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำร้อยละ 5 จำก
ฐำนเงนิเดอืน (Base Salary) และพนกังำนหรอืผูบ้รหิำร 
(ส่วนงำน Front Office) ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรในอัตรำ 
ร้อยละ 5 จำกฐำนเงนิเดอืน (Base Salary) และเงนิจงูใจ  
(Incentive) รวมกนัสงูสดุไม่เกนิ 100,000 บำท (หมำยเหต ุ:  

ฐำนเงินเดือน (Base Salary) โดยไม่รวมค่ำครองชีพ 
ค่ำต�ำแหน่ง ค่ำน�้ำมันและยำนพำหนะ ตลอดจนรำยได้
อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน) โดยบริษัทจะสบทบกำรจ่ำย
ในอัตรำเท่ำกับเงินน�ำส่งของพนักงำนตลอดโครงกำร

3.7 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา 
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

เนื่องจำกเอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
ณ วนัที ่ 14 มถุินำยน 2556 ถอืหุน้ในบรษัิทฯ ร้อยละ 
86.21 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ 
บริษัทฯ และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชน
ในครั้งนี้ รวมทั้งเอสวีโอเอจะเสนอขำยหุ้นที่ตนถืออยู่ 
ต่อประชำชน จ�ำนวน 6,000,000 หุน้ โดยขำยหุน้ดงักล่ำว
พร้อมกับกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนและในรำคำ
เดยีวกนั สดัส่วนกำรถอืหุ้นของเอสวโีอเอจะลดลงเหลอื
ร้อยละ 47 ซึ่งสถำบันกำรเงินที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจ�ำนวน 
3 แห่ง ได้ก�ำหนดเง่ือนไขในสญัญำกูย้มืเงนิว่ำเอสวโีอเอ 
จะต้องด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 47  
ถงึแม้ว่ำหุน้ทีเ่อสวโีอเอถอืทัง้หมดจะอยูใ่นก�ำหนดระยะ
เวลำห้ำมซือ้ขำยหุ้นเป็นระยะเวลำ 12 เดอืน นบัแต่วันที่
หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท�ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ  
โดยภำยหลังจำกวันที่หุ ้นของบริษัทฯ เริ่มท�ำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ครบก�ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน  
เอสวีโอเอจะสำมำรถทยอยขำยหุ้นได้ในจ�ำนวนร้อยละ 25 
ของจ�ำนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่กูส่ังห้ำมขำย และอกีร้อยละ 75 
เมื่อครบ 12 เดือน ซึ่งในเดือนมีนำคม 2558 นี้ ทำง
สถำบันกำรเงินทั้ง 3 แห่ง ได้พิจำรณำปรับลดเงื่อนไข
กำรด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ ้นของเอสวีโอเอลงไปถึง 
ร้อยละ 39.5 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงกำรผิด
เงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงินของสถำบันกำรเงิน 3 แห่ง  
หำกเอสวีโอเอจ�ำหน่ำยหุ้นที่ตนถืออยู่ จนมีสัดส่วน 
กำรถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 39.5

3.8 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ส�ำคัญ
อันเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ำท�ำธุรกรรมค�้ำประกันกำรซ้ือ
สินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ในสัญญำ 
ค�้ำประกันกำรซ้ือสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีกับ
ลูกค้ำ บริษัทฯ ก�ำหนดให้ลูกค้ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนเอง และหำกลูกค้ำมีควำมประสงค ์
จะท�ำสัญญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ บรษิทัฯ กจ็ะ
ด�ำเนนิกำรเข้ำท�ำสญัญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
กับธนำคำรต่อในอัตรำเดียวกับที่ลูกค้ำต้องกำร เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีสัญญำซ้ือ 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำล่วงหน้ำ

ป
ัจจัยความ

เสี่ยง
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4.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 200,000,000 บำท
หุ้นสำมัญ : 200,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ : 1 บำท
โดยบริษัทได้น�ำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 มีนำคม 2557

4.2 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 3 มีนำคม 2559 รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้ 

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) 79,799,965 39.90

2 นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 6,420,237 3.21

3 นำยสันติ โกวิทจินดำชัย 5,014,000 2.51

4 นำยชัชวำล เตชะมีเกียรติชัย 3,452,400 1.73

5 นำยจิตติพร จันทรัช 3,400,000 1.70

6 นำยสมพล เอกธีรจิตต์ 2,827,823 1.41

7 นำยวรินทร์ ศรีกุเรชำ 2,344,900 1.17

8 นำยบุญเสริม วันทนำศุภมำต 2,179,000 1.09

9 นำงภำณี ศรีสุวัฒน์ 2,167,300 1.08

10 นำยวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 2,000,000 1.00

 รำยย่อยอื่นๆ 90,394,375 45.20

รวม 200,000,000 100.00 

4.3 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินของบริษัทฯ  
ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และกำรจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ  
อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่แตกต่ำงไปจำกนโยบำยที่ก�ำหนดไว้ หรืองดจ่ำยเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับ 
ผลประกอบกำร สภำพคล่องทำงกำรเงนิ ภำวะเศรษฐกจิ และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนเพ่ือบรหิำร
กิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ

4. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน
คุณสมพล เอกธีรจิตต์

คุณธีรวัฒน์ ข�าเมือง

- คุณประภาพรรณ รักธรรม คุณปิยนันท์ มงคล คุณชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

คุณรุ่งนภา โอกาศ คุณสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ

5. โครงสร้างการจัดการ
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กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการขายและการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน

แผนกการขายและการตลาด แผนกบริหารจัดการทั่วไป แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญา แผนกบัญชีและการเงิน



6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
ดงัน้ี คอื คณะกรรมกำรตรวจสอบ (โดยทีค่ณะกรรมกำร 
ตรวจสอบยงัได้ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนคณะกรรมกำรสรรหำ 
คณะกรรมกำรค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 

อีกด้วย เนื่องจำกบริษัทฯ ยังเป็นองค์กรขนำดเล็ก 
จึงยังอำจไม่เหมำะสมในกำรมีคณะกรรมกำรย่อย 
หลำยชุด) และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มีคุณสมบตัคิรบถ้วน 
ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั  
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน
ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้น้ี รำยละเอยีดโครงสร้ำงกำรจดักำรของ 
บริษัทฯ มีดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่ำน ประกอบด้วย

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
2. นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
4. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรอิสระ
5. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ
6. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ
7. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์* กรรมกำรอิสระ

8. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

หมายเหตุ * รศ. ดร.สดุำ สวุรรณำภิรมย์ ได้รบักำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

ครัง้ท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 14 ตุลำคม 2559 แทนนำงนจินรินัดร์ สวุรรณเกต ทีล่ำออกไปเมือ่วันที ่30 กันยำยน 2559

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร, นำยสมพล เอกธีรจิตต์ และนำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำรสองในสำมคน 
ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท 
 

6. คณะกรรมการและผู้บริหาร

 28 / รายงานประจ�าปี 2559



6.3 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เนือ่งจำกบรษิทัฯ ยังเป็นองค์กรขนำดเลก็ คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึได้รบัมอบหมำยให้ปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงด้วย โดยมี 
รำยละเอียด ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน  

ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแล และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรก�ำกับดูแล และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์

คณ
ะกรรม

การและผู้บ
ริห

าร

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่ำน ประกอบด้วย

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร*/** ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ

3. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต* กรรมกำรตรวจสอบ

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ

5. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์*** กรรมกำรตรวจสอบ

หมายเหตุ * เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของ 
งบกำรเงินได้ โดยนำงดวงพร สุจริตำนุวัต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรวมทั้งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินจำก
สถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีที จ�ำกัด และธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหำชน) และ
นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำกำรเงินและกำรคลัง รวมทั้งมีประสบกำรณ์ 
ด้ำนกำรเงนิจำกธนำคำรกรงุศรอียธุยำ จ�ำกัด (มหำชน) (รำยละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกีย่วกบั
ผู้บริหำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ) โดยมีนำงสำวพีรภำ เปี่ยมอุดมสุข ท�ำหน้ำที่เป็นรักษำกำรเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ** นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 6 มีนำคม 2558 โดยนำงดวงพร สุจริตำนุวัต ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท และ
กรรมกำรตรวจสอบ

 *** รศ.ดร.สดุำ สวุรรณำภริมย์ ได้รบักำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ครัง้ท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 14 ตลุำคม 2559 แทนนำงนิจนรินัดร์ สวุรรณเกต ท่ีลำออกไปเมือ่วันที ่30 กนัยำยน 2559
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6.4 เลขานุการบริษัทฯ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติ 
แต่งตั้ง นางรุ่งนภา โอกาศ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 โดยนำงรุ่งนภำ จะผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรส�ำหรับเลขำนุกำรบริษัท (CSP) แล้ว 
เมื่อวันที่ 3-4 กุมภำพันธ์ 2557 

6.5 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1.  นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำรผู้จัดกำร

2.  นำงรุ่งนภำ โอกำศ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร – ฝ่ำยปฏิบัติกำร

3. นำยธีรวัฒน์ ข�ำเมือง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร – ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

4. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร – ฝ่ำยสนับสนุน

5. นำงสำวปิยนันท์ มงคล ผู้ช่วยผู้จัดกำร – แผนกเครดิตและนิติกรรมสัญญำ

6. นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ ผู้ช่วยผู้จัดกำร – แผนกบัญชีและกำรเงิน

7. นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม ผู้ช่วยผู้จัดกำร – แผนกบริหำรจัดกำรทั่วไป
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6.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 2559

(หน่วย : บำท)

ชื่อ-นามสกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 
จ�านวนการประชุมรวม 

ปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุย่อย* (รวม)

ปี 2559

1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต 13/13 1,870,000.00

2. นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร 13/13 540,000.00

3. นำยสมพล เอกธีรจิตต์* 13/13 -

4. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี 12/13 665,000.00

5. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร 13/13 925,000.00

6. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข 13/13 670,000.00

7. นำงนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต 10/10 500,000.00

8. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ 2/2 165,000.00

9. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ* 9/9 -

รวม 5,335,000.00

หมายเหตุ * นำยสมพล เอกธีรจิตต์ และนำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ได้แสดงควำมประสงค์ไม่รับค่ำตอบแทนรำยเดือน 
ในฐำนะกรรมกำรเนื่องจำกได้รับเงินเดือนประจ�ำในฐำนะกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรของ
บริษัทตำมล�ำดับ

 ** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอ 
จ่ำยโบนัสกรรมกำร (ยกเว้นกรรมกำรผู้จัดกำร) เป็นจ�ำนวนเงิน 750,000 บำท จำกผลกำรด�ำเนินงำนปี 2558  
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559 วันที่ 7 เมษำยน 2559 โดยเงินโบนัสกรรมกำรดังกล่ำวได้รวมอยู่ 
ในค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2559 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ�ำนวน 15.81 ล้ำนบำท ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึงเงินเดือน 
โบนัส และเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี จ�านวนผู้บริหาร
(ราย)

จ�านวนเงินค่าตอบแทน
(บาท)

2559 8 15,811,091.81

คณ
ะกรรม

การและผู้บ
ริห

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัในสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ 
ของผูถ้อืหุ้น ได้แก่ สทิธิกำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ สทิธใินกำร
ที่จะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจกำรและเงินปันผลอย่ำง
เท่ำเทียมกัน สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำร
อย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ังหรือถอดถอน
กรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก�ำหนดหรือ
กำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธแิละข้อบงัคบั 
กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และสิทธิในกำรได้รับกำรปฏิบัติ 
ที่เท่ำเทียมในกำรรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น 

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

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน เวลำ 
สถำนที ่และวำระกำรประชมุ ตลอดจนข้อมลูประกอบที ่
เกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีต้องตดัสนิใจในทีป่ระชมุอย่ำงครบถ้วน 

2. ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 
บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอสิระหรือบคุคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ 
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3. บรษิทัฯ จดัช่องทำงกำรลงทะเบยีน ณ สถำนทีจ่ดักำร
ประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำ และนักลงทุน
สถำบัน โดยบริษัทได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ใน 
กำรลงทะเบียน และนบัคะแนนเสยีง เพือ่ช่วยให้ขัน้ตอน
กำรลงทะเบียนและกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียง
เป็นไปอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่และอิสระ 

5. เมื่อกำรประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท�ำรำยงำน 
กำรประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน เพือ่ให้ 
ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 
2559 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 34 อำคำรไอทีโปรเฟสชั่นแนล กรุงเทพมหำนคร 
ประเทศไทย โดยมีกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำร่วม
กำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 11 ท่ำน

บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัท 
เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นเป็นเวลำ 
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุม และได้จัด 
ให้มีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษัทที ่ 
www.leaseit.co.th เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
ก่อนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

 

7. การก�ากับดูแลกิจการ
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมที่เกี่ยวข้อง
กับวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญ 
ผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี 2560 ในระหว่ำงวนัที ่11 พฤศจิกำยน – 
31 ธันวำคม 2559 อย่ำงไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำม 
ที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมแต่อย่ำงใด

บริษัทฯ ระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไว้ใน 
หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น และจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชมุล่วงหน้ำให้แก่ผูถ้อืหุน้ภำยในระยะเวลำที ่ก.ล.ต. 
หรือตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นมีเวลำ
ศกึษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ นอกจำกนี ้ ผูถ้อืหุ้น
จะได้รับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลกัทรพัย์ เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และกำรลงข่ำวสำร
ในหนังสือพิมพ์ตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ�ำกัด ทั้งนี้ 
บรษัิทฯ มีนโยบำยทีจ่ะให้คณะกรรมกำรบรษัิทฯ เข้ำร่วม 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพำะ
ประธำนอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เช่น ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถำม
ของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
(The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญและดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม  
ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ิผูถื้อหุน้รำยใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย โดยได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้

บรษิทัฯ มีนโยบำยทีจ่ะรกัษำสทิธขิองผูถ้อืหุ้นทุกรำย โดยในกำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ ประธำนในทีป่ระชุมจะด�ำเนนิ
กำรประชมุตำมระเบยีบวำระกำรประชมุทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ และไม่มีกำรเพิม่วำระกำรประชมุ
โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรำยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ�ำนวนหุ้นที่ตน
ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ำกับหนึ่งเสียง

บรษิทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีเ่หน็สมควรบรรจเุป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2560 และ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงวนัที ่11 พฤศจกิำยน 
– 31 ธันวำคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว 
โดยจดัส่งในรปูแบบจดหมำยข่ำวไปยงัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัที ่www.leaseit.co.th  
อย่ำงไรกด็ ีไม่มผู้ีถอืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวำระกำรประชมุ หรอืเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้ 
เป็นกรรมกำรแต่อย่ำงใด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ออกเสยีงลงคะแนนให้แก่ผูถ้อืหุน้ก่อนเร่ิมประชุม โดยม ี
ที่ปรึกษำกฎหมำยท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรประชุมและ
กำรออกเสียงลงคะแนนเพือ่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อบงัคบัของบรษิทั ทัง้นี ้ในกำรประชมุผูถ้อืหุ้น ประธำน
ในที่ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น
และต้ังค�ำถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และวำระ
กำรประชุมอย่ำงเต็มที่

บรษิทัฯ ได้ท�ำกำรแจ้งมตท่ีิประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 
2559 โดยระบผุลกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระ 
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมำยข่ำว
ไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในวันถัดไป
ภำยหลงัจำกกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ พร้อมท้ัง
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัคดิเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 4.40 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท (ข้อมูล  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)  
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บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัท 
เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นเป็นเวลำ 
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุม และได้จัด 
ให้มีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือหุ ้นและ 
เอกสำรประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซด์ของบริษัทที ่
www.leaseit.co.th เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
ก่อนกำรประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเพิ่มทำงเลือกในกำรประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นเข้ำ
ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ได้ โดยบรษิทัฯ ได้ 
จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตำมแบบทีก่ระทรวงพำณชิย์ 
ประกำศก�ำหนด ซ่ึงระบุถึงเอกสำร/หลักฐำนท้ังค�ำ
แนะน�ำขั้นตอนในกำรมอบฉันทะ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ก�ำหนดทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่ง
หนังสอืมอบฉนัทะให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืเชญิประชมุ
ผูถ้อืหุน้ นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือ 
มอบฉนัทะได้ทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.leaseit.co.th

กำรด�ำเนินกำรประชมุจะเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 
ตำมล�ำดบัวำระกำรประชมุ โดยจะมกีำรเสนอรำยละเอียด
ในแต่ละวำระอย่ำงครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมลูประกอบ 
กำรพจิำรณำอย่ำงชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่วำระกำรประชมุ
ที่ไม่มีกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ�ำเป็น  
โดยเฉพำะวำระที่มีควำมส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำ 
ในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใช้
ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและ
ลูกจ้ำง รวมตลอดถึงคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นติภิำวะของบคุคลดงักล่ำวทีเ่กีย่วข้องกับข้อมลู รวมถงึ 
ได้ก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของ 
บรษิทัฯ หรอืน�ำข้อมลูของบริษทัฯ ไปใช้เพือ่ประโยชน์ 
ส่วนตนตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยใน
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและ 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญติั
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

บรษิทัฯ มนีโยบำยท่ีเกีย่วข้องกบักำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนัท่ีเข้ำข่ำยจะต้องขออนมุตัจิำกผู้ถอืหุ้นตำมข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรพัย์ฯ ก่อนท�ำรำยกำร บรษิทัฯ จะเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่วกบัช่ือและควำมสัมพนัธ์ของบคุคลทีเ่กีย่วโยง 
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ และมลูค่ำของรำยกำร รวมทัง้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว 
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบำยไม่อนุญำตให้มีรำยกำรระหว่ำงกัน
ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน เช่น 
กำรให้กู้ยืมเงิน กำรค�้ำประกันสินเชื่อ

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

ก) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

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

1. พนักงาน: 

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรคัดเลือกบุคลำกรที่
เหมำะสมกับต�ำแหน่ง และเน้นบุคลำกรมีประสบกำรณ์
ในกำรท�ำงำนตรงกับลักษณะงำนของบริษัทฯ เพื่อ
ควำมเช่ียวชำญในงำนน้ัน ซ่ึงบริษัทฯ ตระหนักเสมอ
ว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็นรำกฐำน
ของควำมส�ำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ
ศักยภำพของพนักงำนตลอดเส้นทำงกำรท�ำงำน โดย
พัฒนำทักษะ เพ่ิมพูนควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง และควำม
สำมำรถของพนักงำน รวมทั้งมอบโอกำสในกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนให้แก่พนักงำนทุกคนโดย
เท่ำเทียมกัน ตลอดจนกำรสร้ำงแรงจูงใจในเรื่องผล
ตอบแทนที่เหมำะสมและสำมำรถเทียบเคียงกับบริษัท
ชั้นน�ำโดยทั่วไป ตลอดจนกำรดูแลคุณภำพชีวิตของ
พนกังำนทกุคนโดยเท่ำเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ ได้ก�ำหนด
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนที่สอดคล้องกับ
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัททั้งในระยะสั้น อำทิเช่น 
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในแต่ละปี ในรูปแบบของ
เงนิจูงใจ (Incentive) และเงนิโบนสั (Bonus) และในระยะ
ยำวโดยกำรน�ำเอำรปูแบบกำรวดัผลกำรปฏบิตังิำนตำม 
Balanced Scorecard โดยอำศยักำรก�ำหนดตวัชีว้ดั (KPI) 
มำใช้เป็นเคร่ืองมือทำงด้ำนกำรจัดกำรท่ีช่วยในกำรน�ำ
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดย
อำศัยกำรวัดหรือกำรประเมิน ที่จะช่วยให้องค์กรเกิด
ควำมสอดคล้องเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และมุง่เน้นในส่ิง
ที่มีควำมส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จขององค์กร โดยบริษัทฯ 
ศึกษำและทบทวนโครงสร้ำงองค์กร บทบำท หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงำน ประเมิน
ผลกำรท�ำงำนและควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนของ
พนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อพัฒนำองค์กรสู่กำร
เป็นองค์กรที่ดี นอกจำกนี้ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ
โครงกำร Employee Joint Investment Program (EJIP) 
เพือ่ให้พนกังำนได้ออมและสร้ำงผลตอบแทนกำรลงทนุ
ในระยะยำวและมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของบริษัท

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองสวัสดิกำรและควำม
ปลอดภยัของพนกังำน โดยบรษิทัฯ ได้จดัสวสัดกิำรและ
สทิธปิระโยชน์ขัน้พืน้ฐำนตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด อำท ิวนั 
เวลำท�ำงำน วนัหยดุ วนัหยดุพกัผ่อนประจ�ำปี และวันลำหยดุ 
ประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน กองทนุส�ำรองเล้ียงชีพ โดยมีกำรประชำสัมพนัธ์
สทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ ให้กบัพนักงำนทรำบ และนอกจำกน้ัน 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกท่ี
กฎหมำยก�ำหนด อำท ิกำรประกนัสขุภำพ ซ่ึงครอบคลุม
กำรรกัษำพยำบำลผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน กำรประกนัชีวติ 
กำรประกนัอบุตัเิหต ุและกำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี รวมถึง 
จัดให้มีมำตรกำรกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของพนักงำน 
อำทิ กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบำด และกำรจัดหำ
หน้ำกำกอนำมัยและแอลกอฮอล์เจลส�ำหรับล้ำงมือ 
ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
ได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงำนในกรณีต่ำงๆ เช่น  
กำรสมรส กำรคลอดบตุร กำรอปุสมบท กำรเสยีชวีติของ
ญำติใกล้ชิด กำรประสบภัยพิบัติทำงธรรมชำติ เป็นต้น 

จำกข้อมลูกำรเกดิอบุตัเิหต ุกำรหยดุงำน ในปี 2559 พบว่ำ 
สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตรำกำรหยุดงำนจำกกำร
เจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนเท่ำกับ ศูนย์

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยำกรบุคคลถือว่ำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ำสูงสุดในกำร
ด�ำเนนิธุรกจิ ดงันัน้ แนวคิดเกีย่วกบักำรพฒันำบคุลำกร
ควรเป็นกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องระยะยำว บริษัทฯ ได้
ด�ำเนนิกำรในกำรพัฒนำบคุลำกร ด้วยกำรพฒันำควำมรู้  
ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลำกร โดยใช้เครื่องมือ 
ในกำรพฒันำบคุลำกร 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรสอนงำนและ
แบ่งปันควำมรู้ (Coaching & Knowledge Sharing) และ
กำรมอบหมำยโครงกำร (Project Assignment) เพื่อให้
บุคลำกรสำมำรถน�ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติ
งำน ซึ่งจะสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับ
กำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ครอบคลุมในทุกระดับ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้

 กำรจัดกำรสัมมนำเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในหมู่
พนักงำน ให้มีกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม (Team 
Building) รวมถงึกำรปลกูจิตส�ำนึกในระยะยำวให้แก่
พนักงำนของบริษัท ในเรื่องของกำรเป็นผู้ให้ โดยมี
รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม ดังนี้
ก. กำรจัดสัมมนำ Team Building ส�ำหรับผู้บริหำร

บริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ ณ อ�ำเภอชะอ�ำ 
จังหวัดเพชรบุรี 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
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ข. กำรจัดกิจกรรม Team Building ของพนักงำน 
บรษิทัฯ เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิำยน 2559 ทีจ่งัหวดั
กำญจนบุรี

 กำรฝึกอบรม บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำร 
ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ 
บริหำร ระดับจัดกำร และระดับปฏิบัติกำร เพื่อ 
เป็นแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และเป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน จึงได้จัดกำรฝึกอบรมให้กับบุคลำกร 
ในทกุระดบั ตัง้แต่คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และ 
พนักงำนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ก. ระดับกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accrediation Program (DAP)   
จัดโดย IOD ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม คือ 

 นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ   
ต�ำแหน่ง กรรมกำร

 หลกัสตูรปฐมนเิทศกรรมกำรใหม่ ผูเ้ข้ำรบักำรฝึก
อบรม คือ 

 รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ 
 ต�ำแหน่ง กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ

ข. ระดับบริหาร

 หลักสูตร สัมมนำพิจำรณ์ IFRS9, IFRS7 และ 
IAS32 จัดโดย สภำวิชำชพีกำรบญัช ีผูเ้ข้ำรบักำร
ฝึกอบรม คอื

 นำยสมพล เอกธรีจติต์ ต�ำแหน่ง กรรมกำรผูจั้ดกำร
 นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ  

ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

 หลักสูตร CFO in Capital Market รุ่นที่ 2/2559  
จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม คือ

 นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ 
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำกมหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ด�ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้แก่
พนักงำนทั้งระดับบริหำรและระดับพนักงำน ดังนี้

ค. ระดับบริหาร

 หลักสูตร Business Plan Development & Risk 
Identification and Prevention

 หลักสูตร Leadership
 หลักสูตร Advance Human Resource Planning
 หลักสูตร Finance and Accounting for Top  

Management
 หลักสูตร Accounting for Non Accounting
 หลักสูตร Risk and Change Management
 หลักสูตร Problem Solving

ง. ระดับพนักงาน

 หลักสูตร HR for Non-HR
 หลักสูตร Presentation Skill
 หลักสูตร Selling Techniques I
 หลักสูตร Service Excellent
 หลักสูตร Introduction to Modern  

Marketing Techniques
 หลักสูตร Negotiation Skills
 หลักสูตร Business Ethic and  

Social Responsibility
 หลักสูตร Business Writing

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกำรอบรมโดยแยกเป็นกำร
อบรมภำยในองค์กร (In-house Training) จ�ำนวน  
1 หลักสูตร และภำยนอกองค์กร (Public Training) 
จ�ำนวน 18 หลกัสูตร มบีคุลำกรทีไ่ด้รบักำรอบรม จ�ำนวน 
20 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้ดังนี้

 กรรมกำร 2 คน (คิดเป็น 25%)
 ผู้บริหำร  6 คน (คิดเป็น 86%)
 พนักงำน 12 คน (คิดเป็น 24%)

สรุปจ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมของพนักงำนและ 
ผู้บริหำร ปี 2559 ดังนี้

ระดับ
พนักงาน

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย  
(ชม./คน)

กรรมกำร 1.5 

ผู้บริหำร 31.0

พนักงำน 4.6

2. คู่ค้า: 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได ้
ตกลงกัน ทั้งนี้ โดยกำรก�ำหนดเงื่อนไขและแนวทำง 
กำรปฎบิตัติัง้แต่แรกอย่ำงชดัเจนและเป็นธรรม ตลอดจน 
กำรให้ควำมร่วมมือกบัพนัธมิตรทำงกำรค้ำเพือ่ประโยชน์ 
โดยรวมทั้ง 2 ฝ่ำย

2.1 ลูกค้า: บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฎบิตัต่ิอลกูค้ำทกุรำยโดยมกีำรแจ้งเงือ่นไขให้รบัทรำบ
อย่ำงชดัเจน โดยเง่ือนไขดงักล่ำวเป็นเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในกำรให้กำรบริกำรลูกค้ำ 
และให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ 
อ่อนโยน พร้อมรบัฟังปัญหำและวธีิแก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำ 
โดยไม่เปิดเผยควำมลับของลูกค้ำ
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2.2 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีควำมมุ ่งมั่นที่จะรักษำ
สัมพันธภำพที่ยั่งยืนระหว่ำงบริษัท และเจ้ำหนี้อยู่เสมอ  
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบัติต ่อเจ ้ำหนี้อย ่ำง 
เสมอภำคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส 
และตรวจสอบได้แก่เจ้ำหน้ี และยึดมั่นในกำรปฏิบัต ิ
ตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี ้
อย่ำงเคร่งครัด ทั้งในเรื่องกำรช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย 
และค่ำธรรมเนียม กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน และ 
เง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นต้น และหำกเกิดกรณทีีบ่รษิทัไม่สำมำรถ 
ปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงได้ บริษัทฯ จะแจ้งให ้
เจ้ำหนี้ทรำบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง
แก้ไข ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีเหตุผิดนัดช�ำระหนี้  

3. คู่แข่ง: 

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

4. สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯ 
เน้นกำรประพฤติปฎิบัติอย่ำงเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึง
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 
บริษัทฯ ได้จัดท�ำกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบเพื่อ 
ช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อำทิ บริษัทฯ 
ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ คู่ค้ำ ลูกค้ำ และเจ้ำหนี้ 
ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งปลูกสร้ำง สิ่งของบริจำค และทุน
กำรศึกษำ ให้แก่เยำวชนที่ห่ำงไกล และกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง โดยได้รบัควำมร่วมมอื 
จำกองค์กรต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน รำยละเอยีด
เกี่ยวกับกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิง่แวดล้อมแสดงอยู่ภำยใต้หัวข้อ “ควำมรบัผดิชอบ
ต่อสังคม”

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

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

ข) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บรษิทัฯ สนบัสนนุกำรเคำรพสทิธมินษุยชนทีป่ระกำศใช้ 
ในนำนำประเทศ ซึง่รวมถงึปฏญิญำและอนสุญัญำต่ำงๆ 
ของสหประชำชำตว่ิำด้วยสทิธมินษุยชน ท้ังนี ้กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ตลอดจนบคุคลอืน่ใด
ที่กระท�ำกำรในนำมของบริษัทจะต้องเคำรพในศักด์ิศรี
ส่วนบุคคล ควำมเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคล
ที่ตนได้มีกำรติดต่อด้วยในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน โดย
จะต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ หรอืส่งเสรมิให้มกีำรละเมดิหรอื
ล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ ตำมที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้
ในหลักในกำรปฏิบัติ “จริยธรรมและธรรมำภิบำลของ
องค์กร”

ค) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมมุ ่งมั่นที่จะปฏิเสธ 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรติดสินบนทุกรูปแบบและ
ทกุระดบั ไม่ว่ำจะเป็นธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัภำครัฐหรอื
ภำคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ออกนโยบำยกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอร์รัปช่ันในปี 2558 โดยจัดท�ำเป็นเอกสำร
แนวกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลและควบคุมดูแล
เพือ่ป้องกนัและตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ 
โดยห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และบคุคลอืน่ใด
ทีก่ระท�ำกำรในนำมของบรษิทั กระท�ำกำรซึง่เป็นกำรให้ 
หรือรับของก�ำนัลท่ีเป็นเงิน หรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใด  
อันมิชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่เหมำะสม เพื่อให้ได้มำ 
ซ่ึงควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ หรือควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำ 
ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้สมคัรเข้ำร่วมเป็นสมำชกิเครอืข่ำย
หุ้นส่วนต้ำนทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) 
เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงำนซึ่งไม่มีส่วน
ประสำนงำนกับลูกค้ำท�ำกำรสอบทำนกลับไปยังลูกค้ำ
ทกุรำยทีเ่ปิดวงเงนิใหม่ เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบั 
กำรทุจรติและกำรจ่ำยสนิบน สรปุผลกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ดังกล่ำว ไม่พบกำรทุจริตกำรเรียกรับ หรือจ่ำยสินบน
กับลูกค้ำ

การก�ากับ
ดูแลกิจการ
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แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิติัตามนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่  และกระบวนการ
ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผูบ้ริหำรของบรษิทัจัดให้มรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมขึน้เพือ่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนและลดควำมเสีย่ง
จำกลักษณะธุรกิจ ซึ่งกำรควบคุมภำยในดังกล่ำว จะท�ำกำรควบคุมทั้งในด้ำนกำรป้องกัน (Preventive Control) และ 
กำรตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรลดโอกำส และแรงจูงใจในกำรกระท�ำมิชอบและ 
กำรทจุริตให้น้อยลง โดยใช้หลกัเกณฑ์กำรแบ่งแยกหน้ำที ่กำรแบ่งแยกหน้ำทีก่ำรท�ำงำนระหว่ำงพนกังำน รวมถงึจดัท�ำ 
กระบวนกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ผู้บริหำรสำมำรถได้รับ
รำยงำนและรบัทรำบถงึสำเหตขุองข้อบกพร่องหรอืสถำนกำรณ์ทีไ่ม่ชอบมำพำกลได้ทนัท่วงท ีรวมทัง้สำมำรถปรบัปรงุ 
ระบบในเชิงป้องกันได้อย่ำงเหมำะสมในกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำว และให้ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรตดิตำมและประเมินผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ 
โดยรวมทกุสิ้นปี  และก�ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นเป็นประจ�ำทุกปี และรำยงำน
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่รำยงำน
กำรพบเหน็กำรฝ่ำฝืนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัช่ันดงักล่ำว  โดยบรษัิทฯ มีมำตรกำรให้ควำมคุ้มครองแก่
ผูแ้จ้งเบำะแสอย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จัดให้มกีำรฝึกอบรมเพือ่สร้ำงควำมตระหนักถงึควำมส�ำคญัและเข้ำใจ
นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งวิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย  

ง) นโยบายและแนวปฏบิติัเกีย่วกบัการไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษทัฯ มกีำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั 
กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ  
ดังต่อไปนี้

 พนกังำนของบรษิทัทกุคนต้องให้ควำมเคำรพ และไม่ล่วง 
ละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ หำกพบกำรกระท�ำ 
ที่เป็นหรืออำจเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ให้แจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ

 ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกท่ี 
ได้รบัมำหรอืจะน�ำมำใช้ภำยในบรษิทั เพือ่ลดโอกำสทีจ่ะ
เกิดกรณีละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น

 พนักงำนมีหน้ำที่รำยงำนต่อผู ้บังคับบัญชำเมื่อพบ 
กำรกระท�ำผิดที่เห็นว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิ อำจน�ำไปสู่
กำรละเมิดสทิธ ิหรอืกำรกระท�ำทีอ่ำจก่อให้เกิดข้อพพิำท
เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

 ในกำรท�ำงำน พนักงำนต้องดูแลรักษำงำน ข้อมูล สูตร 
สถติ ิโปรแกรม วธิกีำร กระบวนกำร และข้อเทจ็จรงิต่ำงๆ 
ทีเ่ป็นทรพัย์สนิทำงปัญญำของบรษิทัไม่ให้ถกูล่วงละเมดิ 
และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกทำง
บริษัท

ข้อพึงระวัง

1) กำรท�ำซ�ำ้ ดดัแปลง แก้ไขอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ต่ำงๆ โดยไม่มีเหตุอันควร

2) กำรใช้ข้อมูลทีเ่ป็นควำมลับ หรอืเป็นสิทธ์ิของผูอ้ืน่
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของ

3) กำรตดัสินใจทีเ่กีย่วข้องกบักำรได้มำซึง่ทรพัย์สนิ
ทำงปัญญำ  ใช้ประโยชน์จำกทรพัย์สนิทำงปัญญำ 
รักษำสิทธ์ิ และคุ้มครองสิทธ์ิในทรัพย์สินทำง
ปัญญำของบริษัท โดยไม่มีควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
และถูกต้อง
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

จ) การด�าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

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

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

 2 จดหมำยทำงไปรษณีย์ :

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

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

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

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รำยงำนข้อมูลทำง 
กำรเงินและข้อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
รำคำหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ เพือ่ให้
ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ ทัง้หมดได้รบัทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ จะท�ำกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ 
ของบรษิทัฯ รวมถงึเอกสำรข่ำวของบรษิทัทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษต่อผูถ้อืหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำง
และสือ่กำรเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.leaseit.co.th โดยบรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิ
กำรปรบัปรุงข้อมลูดงักล่ำวให้เป็นปัจจบุนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้จดัประชุมแถลงข้อมูลผลกำรด�ำเนนิ
งำนให้แก่ผู้ถอืหุน้ นกัลงทุน นกัวเิครำะห์ ผูจ้ดักำรกองทนุ และผูท้ีส่นใจ รวมถงึกำรแถลงข่ำวต่อสือ่มวลชน โดยมี 
ผูบ้ริหำรของบรษิทัเข้ำร่วมประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถำม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ 
สมเหตุสมผล งบกำรเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่
เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรด�ำรงรักษำไว้ซ่ึงระบบควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 
ทีจ่ะด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ทรพัย์สนิ และเพือ่ให้ทรำบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทุจรติหรอืกำรด�ำเนนิกำรท่ีผดิปกติ
อย่ำงมีสำระส�ำคัญ รวมถึงมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเพื่อท�ำ
หน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิ รำยกำรระหว่ำงกนั และระบบควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
จะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบรษิทัยงัได้จดัท�ำรำยงำนคณะกรรมกำรบรษิทั
เพือ่ให้กำรรบัรอง
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บริษทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัเรือ่งควำมพงึพอใจของลกูค้ำ จงึได้มีกำรมอบหมำยให้หน่วยงำนเฉพำะกจิของบรษิทัฯ ซึง่
ประกอบด้วยพนกังำนของบรษัิทฯ ทีไ่ม่ได้มปีฏสิมัพนัธ์กบัลกูค้ำ ท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบถำมควำมพงึพอใจของลกูค้ำและ
กำรตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ผลจำกกำรด�ำเนินกำรแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1. ประเดน็ค�ำถำมเกีย่วกบัควำมพึงพอใจของลกูค้ำ ซึง่เป็นค�ำถำมปลำยเปิด ทำงฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ ได้ท�ำกำร
รวบรวมผลกำรส�ำรวจ และน�ำไปพิจำรณำปรับปรุงกำรให้บริกำร โดยได้พิจำรณำปรับโครงสร้ำงกำรให้บริกำร 
กับลูกค้ำใหม่ในปี 2560 ให้มีควำมเชื่อมโยงกันตั้งแต่ฝ่ำยขำย ฝ่ำยปฏิบัติกำร ฝ่ำยเครดิต ตลอดจนฝ่ำยบัญชี
และกำรเงิน

2. ประเดน็ค�ำถำมเกีย่วกบักำรทจุรติคอร์รัปช่ัน สรปุผลกำรด�ำเนนิกจิกรรมดงักล่ำว ไม่พบกำรทจุรติกำรเรยีกรบั หรือ
จ่ำยสินบนกับลูกค้ำ

นโยบายการแจ้งเบาะแส : คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภำยใน และภำยนอกองค์กร  
แจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในประเด็นกำรท�ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ รำยงำน
ทำงกำรเงนิท่ีไม่ถกูต้อง หรอืระบบกำรควบคมุภำยในทีบ่กพร่อง ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่พิจำรณำตรวจสอบ 
หำข้อเท็จจริง รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบำะแส

ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�ำหน้ำท่ีในกำร 
ติดต่อและให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ รวมถึงหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวต้องเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็นจริงและท่ัวถึง ทั้งนี้ ผู ้สนใจสำมำรถติดต่อขอข้อมูลบริษัทจำก
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ +66 2686 3229 หรือทำงอีเมล์ IR@leaseit.co.th 
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

นโยบำยว่ำด้วยกำรรำยงำนส่วนได้ส่วนเสีย : แสดงในแบบแสดงรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมกำรอสิระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ ปัจจบุนั
บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ท่ำน แบ่งเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ  
ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 5 ท่ำน และยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบอีกด้วย โดยเป็นกรรมกำรที่เป็น 
ผูห้ญงิจ�ำนวน 3 ท่ำน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ช่วยในกำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ พจิำรณำและรบัทรำบ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหน้ำทีต่ำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ด้ำน
บญัชเีพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ได้ อน่ึง บรษิทัฯ ไม่มี
กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท (ไม่นับรวมต�ำแหน่งที่ปรึกษำในบริษัทจดทะเบียน)

นอกจำกนี ้บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรแบ่งแยกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรให้เป็นคนละบคุคลกนั 
เพือ่ป้องกนัมใิห้บคุคลใดมอี�ำนำจเบด็เสรจ็ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพำะ รวมทัง้มกีำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่
ของแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่ำงชดัเจนในอ�ำนำจด�ำเนนิกำรของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเป็นผูก้�ำหนดอ�ำนำจ
หน้ำที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว โดยประธำนกรรมกำรมำจำกกำรเลือกตั้งของกรรมกำร
บรษัิท ท�ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม โดยควบคมุกำรประชมุของคณะกรรมกำรบรษัิทให้เป็นไปตำมระเบยีบวำระ 
กำรประชุม และสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนมีส่วนร่วมในกำรประชุม เช่น ตั้งค�ำถำมหรือข้อสังเกต ให้ค�ำปรึกษำ
และให้ข้อเสนอแนะต่อผูบ้รหิำร และสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธุรกจิของบรษิทั แต่จะไม่ก้ำวก่ำยในกำรบรหิำรกำรจดักำร
กิจกำรของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์หลำกหลำย  
ทัง้ด้ำนเงนิ กำรบญัชี กำรบรหิำรจดักำร เศรษฐศำสตร์ กฎหมำย และกจิกำรธนำคำร โดยกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ 
มคีณุสมบตัสิงูกว่ำข้อก�ำหนดขัน้ต�ำ่ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมรำยละเอียดซึง่แสดงอยูภ่ำยใต้หวัข้อ “รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผู้บรหิำร 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท”
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

อน่ึง กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัไม่เคยเป็น
พนักงำนหรือหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีำยนอกท่ีบรษิทั 
ใช้บริกำรอยู่ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิทัฯ 
เพือ่ให้มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมพระรำชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อ 
พึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code 
of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ให้
ควำมเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ ทิศทำงและ
นโยบำยในกำรด�ำเนนิงำน แผนกำรประกอบธรุกจิ และ
งบประมำณประจ�ำปีของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำย
บริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำร
ประกอบธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของ 
คณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นส�ำคญั ทัง้น้ี เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยนืให้แก่
บรษิทั และเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว โดย 
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวน
และให้ควำมเหน็ชอบในวสิยัทศัน์ ภำรกจิ กลยทุธ์ ทศิทำง
และนโยบำยในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัเป็นประจ�ำทกุปี 
เพือ่ให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์และสภำพธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้ำที่ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของ 
บริษทัฯ ตลอดจนมตทีิป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยควำมซือ่สตัย์
สุจริต และค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
เป็นส�ำคัญ 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บรษิทัฯ มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั
ของบรษิทัฯ และบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง ว่ำผูม้ส่ีวน
ได้เสยีในเรือ่งใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมส่ีวนในกำรอนมุตัิ
รำยกำรดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะต้องดแูลให้
บรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง 
หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง รวมถึง
กำรปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผย 
ข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง

ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีีก่�ำหนดโดยสมำคมนกับัญชี
โดยเคร่งครดั 

นอกจำกนี ้บรษิทัฯ จะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอื
ผูส้อบบญัช ีหรือผูเ้ชีย่วชำญอสิระ แล้วแต่กรณ ีพจิำรณำ
ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสม 
ของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำร 
และจะท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบ
หรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดง 
รำยงำนข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี 
(แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
ส�ำหรับทั้งระดับบริหำรและระดับปฏิบัติกำร จึงได้มี
กำรจัดต้ังหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และก�ำหนด
ขอบเขตหน้ำท่ีและอ�ำนำจด�ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนเป็น
ลำยลักษณ์อักษร มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สิน
ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที ่
ควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรบัญชี
และข้อมูลสำรสนเทศ และกำรจัดเก็บดูแลทรัพย์สิน 
ออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ ยังมีกำรควบคุม
ภำยในเกี่ยวกับระบบกำรเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มี
ระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู ้บริหำรสำยงำนที ่
รบัผดิชอบ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำน
โดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
ให้นำงสำวพีรภำ เปี่ยมอุดมสุข ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

บรษิทัฯ มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิธุรกจิทีชั่ดเจน
และสำมำรถวัดผลกำรด�ำเนินงำนได้ โดยฝ่ำยบริหำร
จัดกำรจะมีกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนจริงกับ
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยจะม ี
กำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงทั้งที่มำจำกภำยนอกและ
ภำยในที่พบในกำรด�ำเนินงำน วิเครำะห์ถึงปัจจัยท่ี
เป็นสำเหตุและมีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรติดตำม
เหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเส่ียง รวมทั้ง
มำตรกำรในกำรลดควำมเส่ียง รวมถึงมอบหมำยให้
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องตดิตำมควำมเสีย่งนัน้ๆ อย่ำงต่อเนือ่ง 
และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ (Evaluation 
on the Performance of the Board of Directors) และ 
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรเป็นรำยบคุคล  
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(Director Self-Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิด
โอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นต่อผล
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะโดยรวม และ
เพือ่ช่วยให้ได้มกีำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ และ
อุปสรรคต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำ 
ผลกำรประเมินแสดงในแบบแสดงรำยกำรประจ�ำปี 
(แบบ 56-1)

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะ
กรรมกำร โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและฝ่ำย
บริหำรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้

กรรมกำรได้พิจำรณำและทบทวนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และบริษัท รวมถึงพิจำรณำ
และอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร 
หรืออยู่ในควำมสนใจของคณะกรรมกำร โดยมีกำร
แจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ เพื่อ
พิจำรณำและปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะ
กรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร 
โดยไม่มีกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและฝ่ำยบรหิำรเข้ำร่วม
ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2559

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอำจมีกำรประชุมพิเศษ 
เพิม่เตมิตำมควำมจ�ำเป็น โดยบรษิทัจะแจ้งก�ำหนดกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำทกุปี 
เพือ่ให้กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชมุได้อย่ำงพร้อมเพรยีงกนั โดยกำรประชมุแต่ละครัง้ได้มกีำรก�ำหนด
วำระในกำรประชมุอย่ำงชดัเจนและมกีำรส่งหนงัสอืนดัประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุให้แก่กรรมกำรล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท�ำกำร เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม
โดยมีผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อชี้แจงรำยละเอียด และตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ 
ประธำนกรรมกำรเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยก่อนกำรลงคะแนน และสรุป
มติของที่ประชุมในแต่ละวำระกำรประชุม และนอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ให้ต้องมีจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด รวมทัง้ได้มกีำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รำยงำนกำร
ประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำนวนปีละ 13 ครัง้ (ไม่นบัรวมกำรประชุมคณะกรรมกำร
ที่ไม่มีคณะกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง) โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุม
ของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดังนี้

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม ปี 2559

1. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 13/13

2. นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร รองประธำนกรรมกำร 13/13

3. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 13/13

4. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรอิสระ 12/13

5. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ 13/13

6. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรอิสระ 13/13

7. นำงนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต กรรมกำรอิสระ 10/10

8. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ * กรรมกำรอิสระ 2/2

9. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 9/9

หมายเหตุ : *รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559  แทนนำงนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต ที่ลำออกไปเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2559
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ�ำนวน 5 ท่ำน ได้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
ในกำรสอบทำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั ระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจำรณำและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทำน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งได้
กล่ำวถึงบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบไว้ในส่วนของโครงสร้ำงกำรจัดกำร

อนึ่ง ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีตำมเกณฑ์กำรประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบกำรณ์ ผลกำรด�ำเนินงำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจกำรให้สินเชื่อ ธุรกิจกำรเงิน และควำมเชี่ยวชำญในกำร
สอบบัญชี รวมถึงควำมเป็นอิสระในกำรด�ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 ได้แต่งตั้งให้ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4499  
หรือนำงสำวรัตนำ จำละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3734 หรือนำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์ ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญำตเลขที ่4951 ซ่ึงทกุคนเป็นผูส้อบบญัชจีำก ส�ำนกังำน อีวำย จ�ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และนอกจำกนัน้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้ง โยกย้ำย และเลิกจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอีกด้วย

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจะจัดขึ้นในทุกไตรมำส หรืออย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2559 บริษัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/
จ�านวนการประชุมรวม ปี 2559

1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4

2. พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

3. นำงดวงพร สุจริตำนุวัต กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

4. นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมกำรตรวจสอบ 4/4

5. นำงนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต กรรมกำรตรวจสอบ 3/3

6. รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ 1/1

หมายเหตุ : * รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559 แทนนำงนิจนิรันดร์ สุวรรณเกต  
ที่ลำออกไปเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2559

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำที่เพียงพอส�ำหรับ 
กำรรกัษำกรรมกำรและผูบ้รหิำรท่ีมคีณุภำพไว้โดยไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีมำกเกนิควร และอยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถ
เทยีบเคยีงได้กบับรษิทัในกลุม่อตุสำหกรรมเดยีวกนั โดยปัจจยัทีจ่ะน�ำมำพิจำรณำ ประกอบด้วยประสบกำรณ์ ภำระ
หน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
อนมุตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในส่วนของค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร และจะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำย
ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซ่ึงจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
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ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือน และเบี้ยประชุม มีรำยละเอียดดังนี้

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 140,000.- 5,000.-

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 35,000.- 5,000.-

กรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 40,000.- 5,000.-

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000.- 5,000.-

ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลกำร 
ด�ำเนนิงำนของกรรมกำรผูจั้ดกำรในปีทีผ่่ำนมำ โดยประเมนิตำมดชันชีีวั้ด (Key Performance Indications) ท่ีก�ำหนดไว้ 
ซึง่ในแต่ละหมวดจะมีกำรให้น�ำ้หนักทีแ่ตกต่ำงกัน และนอกจำกนัน้ ในปี 2558 บรษิทัจะจดัท�ำโครงกำรให้สทิธแิก่ 
ผู้บริหำรในกำรซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นค่ำตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยำว (Long-term Incentive) ที่มี 
ควำมสอดคล้องกบัผลงำนของบริษทั และผลประโยชน์ทีส่ร้ำงให้กบัผูถื้อหุน้

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมด รวมเป็นจ�ำนวน 5 ท่ำน ได้ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
พิจำรณำสรรหำบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำยังท�ำหน้ำที่
พิจำรณำและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร ซ่ึงเป็นต�ำแหน่งบริหำรที่ส�ำคัญของบริษัทในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้ง 5 ท่ำน ท�ำหน้ำที่พัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัต ิ
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
หน่วยงำนก�ำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งประกอบด้วยกรรมกำรอสิระทัง้ 5 ท่ำน ท�ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนสนิเชือ่ 
ด้ำนควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ ด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงนิ ด้ำนกำรตลำดและกำรแข่งขนั ด้ำนกำรปฏบิตักิำร 
ด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น และด้ำนอิทธพิลในกำรบรหิำรงำนของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ทีม่ผีลต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
องค์กร ซึง่ครอบคลุมถงึ กำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนควำมปลอดภยัและสุขภำพอนำมัยของพนกังำน สงัคม และชุมชน 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในระบบกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร และเลขำนกุำรบรษิทัฯ 
เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง ได้แก่ หลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association : IOD) รวมถึงหลักสูตรท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำบริษัทที่จัดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสภำวิชำชีพ
กำรบัญชี

ส�ำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝีกอบรมแก่กรรมกำรและผู้บริหำร ดังนี้คือ

1. นำยสมพล เอกธีรจิตต์ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร สัมมนำพิจำรณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32

2. นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร Director Accrediation Program (DAP)

3. นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร CFO in Capital Market รุ่นที่ 2/2559 และ 
  หลักสูตร สัมมนำพิจำรณ์ IFRS9, IFRS7 และ IAS32
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ น�ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของ 

บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

 ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษทัฯ รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะ
ของบุคคลดังกล่ำว ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ 
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพือ่ท�ำกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรอืชกัชวนให้
บคุคลอืน่ซือ้ ขำย เสนอซือ้หรอืเสนอขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม ก่อนทีข้่อมลูนัน้ 
จะได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมำตรกำรทำง
วินัยของบริษัทฯ

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

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผย 
งบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ทรำบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้ำงต้น 

6. บุคลากร

 จ�ำนวนบุคลำกร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงำน ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ (ไม่รวมผู้บริหำร 7 ท่ำน)

ฝ่าย จ�านวนพนักงาน (คน)

1. ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 17

2. ฝ่ำยบัญชี กำรเงิน และธุรกำร 4

3. ฝ่ำยเครดิตและนิติกรรมสัญญำ 7

4. ฝ่ำยปฏิบัติกำร 21

5. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1

รวม 50

 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
ไม่มี

 Grow Together / 45



นางดวงพร สุจริตานุวัต
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ป ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำตรี สำขำบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
 หลักสูตร Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 3/2006
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 19/2008
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012
 หลักสูตร Director Certification Program Update 2 (DCPU2/2014)
 หลักสูตร Capital Market Academy (CMA8) 
 หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT3)
 หลักสูตร Advanced Security Management Program (ASMP2)
 หลักสูตร ASEAN Economic Community Program (AEC2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2555-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2557-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เสนำดีเวลลอปเม้นท์
2558-ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท บจก. แอสไพเรชั่น วัน
2556-ปัจจุบัน กรรมกำรศรัทธำสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยำบำล 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ์
2540-2557 กรรมกำรอ�ำนวยกำร สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
2545-2555 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหำชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

8. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
รองประธานกรรมการ   
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)

อาย ุ85 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 FCA, Fellow of The Institute of Chartered Accountants in 

England & Wales, (U.K.) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2008
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
 ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำกำรบัญชี  

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร บมจ. ลีซ อิท
2540-ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. ไอที ซิตี้
2536-ปัจจุบัน ประธำนกิตติมศักดิ์ บมจ. เอสวีโอเอ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 300,000 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 300,000 หุ้น

นายสมพล เอกธีรจิตต์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

อาย ุ55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ประกำศนียบัตรผู้สอบบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำตรีบัญชีบัณฑิต (สำขำบัญชีต้นทุน)  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
 หลักสูตร สัมมนำพิจำรณ์ IFRS 9, IFRS 7และ IAS 32 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549-ปัจจุบัน กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ลีซ อิท
2550-2555 กรรมกำร บมจ. เอสวีโอเอ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 2,447,032 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ 3,951,200 หุ้น 
   ขำย 1,486,300 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 4,911,932 หุ้น*

ป
ระวัติกรรม

การและผู้บ
ริห

าร
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นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ77 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. ลีซ อิท

2552-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ. เออำร์ไอพี

2540-ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี

2542-2554 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 15,000 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 15,000 หุ้น

พลต�ารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 นิติศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 8/2004
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  

รุ่นที่ 14/2006
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 

(FND) รุ่นที่ 30/2006
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 117/2009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
2542-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น
2542-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เอสทีพี แอนด์ไอ
2556-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. อำคเนย์ประกันภัย
2556-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. อำคเนย์ประกันชีวิต
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ บมจ. เอสวีโอเอ
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ บจก. ดำต้ำวัน เอเชีย
2542-ปัจจุบัน ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 150,000 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 150,000 หุ้น
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ป
ระวัติกรรม

การและผู้บ
ริห

าร

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยบูรพำ
 ปริญญำโท สำขำบุคลำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ปริญญำโท Master of Business Practice  

University of South Australia
 ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐรวมเอกชน รุ่นที่ 20
 Certificate in Personnel Management Practice  

Asian Productivity Organization 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2556-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
 บมจ. ลีซ อิท

2539-ปัจจุบัน  กรรมกำร บมจ. อำร์พีซีจี
2534-ปัจจุบัน  กรรมกำร บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 1,850,000 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 1,850,000 หุ้น

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ. ลีซ อิท

2559-ปัจจุบัน รองศำสตรำจำรย์ และรองอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยนครพนม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
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นางรุ่งนภา โอกาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

อาย ุ54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น*

อาย ุ35 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรทำงกำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัย Aston ประเทศอังกฤษ

 ปริญญำตรี อักษรศำสตร์บัณฑิต (สำขำภำษำอังกฤษ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

Financial Institution  รุน่ท่ี 7 สมำคมสถำบนักำรศึกษำกำรธนำคำร 
และกำรเงินไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน  
(กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
บมจ. ลีซ อิท

2549 -2558 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อำหำร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 1,565,000 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ 15,000 หุ้น 
  ขำย - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 1,580,000 หุ้น*
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ป
ระวัติกรรม

การและผู้บ
ริห

าร

นายธีรวัฒน์ ข�าเมือง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขายและการตลาด 

อาย ุ45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ  
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2550-2559 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น*

อาย ุ44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม  
คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

นางสาวปิยนันท์ มงคล
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

แผนกเครดิต

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดกำร แผนกเครดิต บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 46,700 หุ้น

ซื้อขายระหว่างปี : ซื้อ 10,100 หุ้น 
  ขำย - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 56,800 หุ้น*
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* หมำยเหตุ: ไม่นับหุ้นในโครงกำร EJIP

อาย ุ44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำตรี สำขำบัญชี คณะบัญชี มหำวิทยำลัยสยำม
 ปริญญำตรี สำขำสถิติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
 IRCA Lead Assessor (ISO9001:2008)
 หลักสูตรสัมมนำพิจำรณ์ IFRS 9, IFRS 7และ IAS 32 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 2/2559  

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

แผนกบัญชีและการเงิน

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

แผนกจัดการทั่วไป

อาย ุ49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยศรีปทุม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดกำร แผนกบัญชีและกำรเงิน บมจ. ลีซ อิท
2543-2557 ISO Consultant & Trainer บจก. ควอลิตี้ซิสเท็ม 

ดีเวลล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2554-2557 ผู้ท�ำบัญชีอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี*

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดกำร แผนกจัดกำรทั่วไป บมจ. ลีซ อิท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 1/1/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น
ซื้อขายระหว่างปี : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2559 จ�ำนวน 5 หุ้น*
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ป
ระวัติกรรม

การและผู้บ
ริห

าร

รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหาร
และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายช่ือ บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 2 3 4
นำงดวงพร สุจริตำนุวัต X,AC

นำยเธียรชัย ศรีวิจิตร V XX /

นำยสมพล เอกธีรจิตต์ /,*

นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร AAC,// AAC,//

พลต�ำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี AC,//

นำยสุทัศน์ ขันเจริญสุข AC,//

รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ AC,//

นำงสำวสิตำพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ** / (คู่สมรส)

นำงรุ่งนภำ โอกำศ **

นำยธีรวัฒน์ ข�ำเมือง **

นำงสำวปิยนันท์ มงคล ***

นำงชลธิชำ ศุภลักษณ์เมธำ ***

นำงสำวประภำพรรณ รักธรรม ***

หมายเหตุ XX = ประธำนกิตติมศักดิ์

 X = ประธำนกรรมกำร V = รองประธำนกรรมกำร AAC = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 AC = กรรมกำรตรวจสอบ / = กรรมกำร  // = กรรมกำรอิสระ

 * = กรรมกำรผู้จัดกำร ** = ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  ***  = ผู้ช่วยผู้จัดกำร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน)

2. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

3. บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)

4. บริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด
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บรษิทั ลซี อิท จ�ำกดั (มหำชน) ยดึมัน่ในกระบวนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมีควำมรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนให้ผูบ้รหิำรและพนกังำนยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่ให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำล 
โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดทิศทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืน ภำยใต้ 3 มิติหลัก ดังต่อไปนี้

1. มิติเศรษฐกิจ :
 ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
 ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึง 
 แหล่งเงินทุนของ SMEs

บริษทัฯ ด�ำเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐำนในกำรส่งเสรมิกำรเข้ำถงึ
แหล่งเงนิทนุให้ธรุกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  
โดยเป็นแหล่งเงินทุนทำงเลือกที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน 
ส�ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มี
ศักยภำพในกำรเติบโตทำงธุรกิจ แต่ไม่สำมำรถเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้ ซ่ึงบำงรำยอำจจ�ำเป็นต้อง
พึ่งพำเงินกู้นอกระบบซ่ึงอำจเป็นอุปสรรคในกำรขยำย
กิจกำรตำมเป้ำหมำยที่คำดหวังไว้

ก. นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

บริษทัฯ มนีวัตกรรมทำงกำรเงนิหลำกหลำยทีอ่อกแบบมำ 
เพื่อให้ SMEs โดยเฉพำะ เพื่อให้ลูกค้ำ SMEs สำมำรถ 
เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบัศกัยภำพ 
ทีแ่ท้จรงิ เพือ่ให้ผูป้ระกอบกำรเตบิโตตำมศกัยภำพและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่ำงสมบูรณ์  

ข. True Financial Partner 

บริษัทฯ สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้กับ 
SMEs ให้มคีวำมรูใ้นกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ บนปรชัญำ 
กำรเตบิโตไปพร้อมๆ กนัระหว่ำงลกูค้ำกับบรษิทั เสมอืน
หุ้นส่วนทำงกำรเงินตำมปรัชญำที่ว่ำ “True Financial 
Partner”

1 Economy

3 Environment

2 Society

ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย 
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริหาร
จัดการทรัพยากร

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
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2. มิติสังคม : 
พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสังคมให้เข้มแข็ง ตำมแนวทำงปฏิบัติของกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทำงส�ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนในกำรยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ก.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ต่อต้ำน
กำรตดิสนิบนและกำรคอร์รปัชัน่ ได้มกีำรก�ำหนดไว้เป็น
นโยบำยของบรษิทัซึง่บรรจไุว้ในจรรยำบรรณธุรกจิ และ
ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำนของ
บริษัททุกคนต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ ไม่ท�ำ
ธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่เสนอ/ให้ค่ำตอบแทน จ่ำย
สินบน เรียกร้อง  ไม่ตกลง/รับสินบนจำกบุคคลอื่น หรือ
หน่วยงำนอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำเนินกำร
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้มีกำรตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยที่ผ่ำนมำไม่เคย
มีกำรรำยงำนหรือกำรร้องเรียนเก่ียวกับกำรติดสินบน
และกำรคอร์รัปชั่น

ในปี 2558 น้ี บรษิทัฯ ได้สมคัรเข้ำร่วมเป็นสมำชกิเครอืข่ำย 
หุน้ส่วนต้ำนทจุรติเพือ่ประเทศไทย (Partnership Against 
Corruption for Thailand - PACT Network) เพื่อแสดง 
ควำมมุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้หน่วยงำนซึ่งไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับลูกค้ำท�ำกำรสอบทำนกลับไปยังลูกค้ำ 
ทกุรำยทีเ่ปิดวงเงนิใหม่ เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบั 
กำรทุจรติและกำรจ่ำยสนิบน สรปุผลกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ดังกล่ำว ไม่พบกำรทุจริตกำรเรียกรับ หรือจ่ำยสินบน
กับลูกค้ำ

ข. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญักบัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐำน เพือ่
ส่งเสรมิกำรเคำรพต่อสทิธแิละเสรภีำพด้วยกำรไม่เลอืก
ปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและ
ชนชั้น ศำสนำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือควำมเช่ือ
ในทำงอืน่ใด โดยไม่เน้นเฉพำะกำรส่งเสรมิและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนเพียงล�ำพัง แต่เน้นควำมรับผิดชอบและ
จรยิธรรมควบคูไ่ปด้วย นอกจำกนี ้ยงัเน้นกำรมส่ีวนร่วม 
ของพนักงำนทุกคน กำรมีสิทธิและเสรีภำพในกำร

แสดงออกทำงด้ำนควำมคิดซึ่งอยู่ภำยใต้นโยบำยของ 
บรษิทัฯ รวมไปถงึให้ควำมส�ำคญัและเคำรพต่อสทิธขิอง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยได้ก�ำหนด
ปรัชญำในกำรด�ำเนินธุรกิจ และบทบำทของบริษัทฯ  
ต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ เช่น ผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ ลูกค้ำ 
พนกังำน คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำร เป็นต้น ตลอดจน
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ไว้ในหลกักำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ

ค. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัฯ  มกีำรก�ำกบัดแูลให้ค่ำจ้ำงอยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม 
เปิดโอกำสให้พนกังำนเตบิโตภำยใต้ระบบกำรพจิำรณำ
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรปรบัปรงุเปล่ียนแปลงโครงสร้ำง และ
กำรจัดระเบยีบองค์กรน้ัน จะด�ำเนนิกำรอย่ำงรบัผิดชอบ 
ภำยใต้กรอบนโยบำย รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยและ 
ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงำนอย่ำงเคร่งครดั สร้ำงสภำพ
แวดล้อมกำรท�ำงำนท่ีด ีรวมไปถงึมสีวัสดกิำรทีเ่หมำะสม  

ง. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรบริกำรที่ดีเพื่อควำมพึงพอใจสูงสุด
ของลกูค้ำ ลกูค้ำต้องได้รบัข้อมลู รำยละเอยีดผลติภณัฑ์
ควำมเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทน อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม มีควำมจริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ
ลูกค้ำ รวมทัง้พยำยำมทีจ่ะแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ทีอ่ำจ
จะเกิดขึ้นจำกกำรบริกำร

ความ
รับ

ผิดชอบ
ต่อสังคม
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3. มิติสิ่งแวดล้อม : 
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) ยึดมั่นในกระบวนกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ชัดเจน
ให้ผู้บริหำรและพนักงำนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไป 
ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม 
ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมสำมำรถด�ำเนินกำรและพัฒนำได้อย่ำง
ยั่งยืนและยังส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำย 
ในกำรมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดล้อม (CSR) นี ้ให้มคีวำมต่อเนือ่งและมคีวำม 
เชือ่มโยงร้อยประสำนกนั จงึได้ก�ำหนดเป็นหลกักำร ดงันี้

 ต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่อง

 ต้องเชื่อมโยงโครงกำรหรือกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ 
ให้สอดประสำนกัน

 ต้องให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกร่วม

 ต้องสร้ำงเครือข่ำยพนัธมติร เช่น กำรมส่ีวนร่วม
ของบรษิทัคูค้่ำ

ส�ำหรับ ในปี 2559 บริษัทฯ จัดกิจกรรมโครงกำร “ริเริ่ม
คือพ่อ สำนต่อคือเรำ” โดยได้จัดกิจกรรมสำนต่อ 
โครงกำรพระรำชด�ำริ ณ ศูนย์ธรรมชำติและสัตว์ป่ำ 
เขำน�ำ้พ ุ อ.ศรสีวสัดิ ์ จ.กำญจนบรุ ี ด้วยกำรปลกูป่ำและ
สร้ำงฝำยชะลอน�ำ้เพือ่ให้เป็นผนืป่ำสเีขยีวทีอ่ดุมสมบรูณ์

ไปด้วยแหล่งต้นน�ำ้จำกกำรสร้ำงฝำยชะลอน�ำ้ทีท่�ำให้ดนิ
ชุ่มช้ืน เพิม่ชีวภำพให้สัตว์น�ำ้และสัตว์ป่ำ ได้อำศัยด�ำรงชีวติ  
อกีทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้พนกังำนรูจ้กัเสียสละ
เพือ่ส่วนรวม และตระหนักถึงควำมสขุของคนในประเทศ 
ตำมพระประสงค์ของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำ 
ภมิูพลอดุลยเดช มหติลำธิเบศรรำมำธิบด ีจกัรนีฤบดนิทร 
สยำมมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร เพื่อช่วยฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศของป่ำให้กลับมำอุดมสมบูรณ์และให้พนักงำน
เกิดจิตส�ำนึก ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของธรรมชำติ
และทรัพยำกรที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ด้วยกำรใช ้
ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยมวีตัถปุระสงค์ภำยใต้โครงกำรนี้
ที่ส�ำคัญอยู่ 2 ประกำร คือ 

1. เพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม (Corporate Social Respon-
sibility) โดยบริษัทฯ และพนักงำนได้ร่วมแรงร่วมใจ
กันปลูกป่ำ และสร้ำงโป่งเทียมให้เป็นแหล่งอำหำร 
แก่สัตว์ต่ำงๆ ที่อำศัยอยู ่ในป่ำ เพื่อช่วยฟื ้นฟู 
ระบบนิเวศของป่ำให้กลับมำอุดมสมบูรณ์ พร้อม
ปลูกฝังกำรรู ้จักแบ่งปันและรักส่ิงแวดล้อมให้กับ
พนักงำนของบริษัท 

2. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในหมู ่พนักงำน ให้มี 
กำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม (Team Building) รวมถึง 
กำรปลูกจิตส�ำนึกในระยะยำวให้แก่พนักงำนของ
บริษัท ในเรื่องของกำรเป็นผู ้ให้ ซึ่งจะส่งผลให้
สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในสังคม
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1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
(Organizational Control and  
Environmental Measures)

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิธรุกิจ และจดัท�ำ 
งบประมำณเพื่อใช้ในกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัท โดยงบประมำณดังกล่ำวจะผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกน้ี ทำงบริษัทได้ตั้ง 
เป้ำหมำยให้เหมำะสมและเป็นไปอย่ำงมีเหตุผลตำม
ภำวะเศรษฐกจิ ผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบแต่ละส่วนงำนทำง
บรษิทัได้มกีำรทบทวนเป็นระยะๆ โครงสร้ำงบรษิทัเป็น
ไปตำมลกัษณะงำนและควำมรบัผดิชอบ ซึง่มีกำรก�ำหนด
สำยกำรบังคับบัญชำอย่ำงชัดเจน เพื่อทุกหน่วยงำน 
สำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ  บริษทัมกีำร
ก�ำหนดนโยบำยและอ�ำนำจกำรอนมัุตหิรอืกำรด�ำเนนิกำร 
ในเรือ่งต่ำงๆ ตำมล�ำดบัขัน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร (Level 
of Authorization) อีกทั้งมีคู่มือปฏิบัติงำน (Work Flow) 
หรือระเบียบปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำน โดยฝ่ำย 
ตรวจสอบภำยในจะเข้ำตรวจสอบและให้ควำมเห็นเป็น
ระยะ นอกจำกนี ้บรษิทัยังมนีโยบำยและแผนกำรปฏบัิติงำน 
ด้วยควำมเป็นธรรมต่อลูกค้ำทุกรำยเพื่อประโยชน์และ
รักษำฐำนลูกค้ำในระยะยำว

2. การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Measures)

บริษัทฯ มีกำรวิเครำะห์ถึงเหตุกำรณ์ที่อำจจะท�ำให้
ปัจจยัควำมเสีย่งนัน้เกดิขึน้ เพ่ือลดควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิ
ขึ้น พร้อมทั้งติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจัย 
ควำมเสีย่ง พร้อมทัง้หำแนวทำงป้องกัน ท้ังนี ้พนกังำนทกุคน 
ทรำบบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของตน รวมทัง้
ควำมเสีย่งและมำตรกำรควบคมุทีอ่ยูใ่นควำมรบัผิดชอบ 
ซึ่งมำตรกำรถูกถ่ำยทอดผ่ำนทำงขั้นตอนกำรท�ำงำน  
ฝึกอบรม และนโยบำยบริษัท

3. การควบคมุการปฏบิัตงิานของฝา่ยบริหาร 
(Management Control Activities)

บรษิทัฯ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจกำรอนมัุตไิว้อย่ำงชดัเจน 
มีคู่มือกำรปฏบิตังิำน (Work Flow) และรำยละเอยีดงำน
ของพนักงำนในแต่ละส่วนงำนและต�ำแหน่งงำน (Job  
Description) อย่ำงชัดเจน นโยบำยรำยกำรระหว่ำงกนั
บรษิทัปฏบิตัติำมหลกักำรทีข่ออนมุตัไิว้กบัคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
รำยกำรจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผู้มส่ีวนได้เสยี
จะไม่สำมำรถเข้ำร่วมออกเสียงในเรือ่งดงักล่ำว โดยทำง
คณะกรรมกำรจะค�ำนงึถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเป็น
ส�ำคัญ และพจิำรณำเสมือนหนึง่ว่ำเป็นรำยกำรทีก่ระท�ำ
กับบุคคลภำยนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(Information and Communication 
Measures)

บรษิทัฯ จดัให้มรีะบบสำรสนเทศทีม่คีณุภำพและเพยีงพอ 
ต่อกำรตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอ่ืนๆ 
และระบบกำรสื่อสำรข้อมูลไปยังผู ้ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนมีกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเหมำะสมกับธุรกิจ ซึ่งมีกำรรับรองไว้ในรำยงำน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ 
และข้อมูล กำรป้องกนักำรสูญหำย กำรเรยีกคืนข้อมูล มี
กำรควบคุมกำรล่วงละเมิดลิขสิทธิ์  กำรท�ำซ�้ำ ดัดแปลง 
แก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับทั้งของบริษัทและลูกค้ำ 
เพือ่ให้บรษิทัสำมำรถจดักำรระบบสำรสนเทศและข้อมูล
ภำยในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทฯ มีกำรติดตำมและประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ  
ซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งร่วมด้วย จ�ำนวน 5 ท่ำน เข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ได้ประเมินควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ โดยท�ำกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบรหิำร แล้วสรปุได้ว่ำ 
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

การควบ
คุม

ภ
ายในและการบ

ริห
ารจัดการความ

เสี่ยง

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 Grow Together / 57



5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บรษิทัฯ มีกำรตดิตำมผลโดยมกีำรจัดประชมุทกุ 3 เดอืน เพือ่รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้
เหตผุล และแนวทำงปรบัปรงุแก้ไข ขณะเดยีวกันฝ่ำยบรหิำรมกีำรจดัประชมุทกุสปัดำห์เพือ่ประมวลผลสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขทันเวลำ

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร  
ผูบ้ริหำร หรือผูท้ีเ่กีย่วข้องของบคุคลดังกล่ำว อย่ำงเพยีงพอแล้ว ส�ำหรบักำรควบคมุภำยในห้วข้ออ่ืน คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ เห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมแล้วเช่นกัน

ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
แผนกตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบและติดตำมระบบกำรบริหำรงำนหลักด้ำนต่ำงๆ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ 
เพือ่ให้บรษิทัฯ แก้ไขปรบัปรงุเพือ่เพิม่กำรตรวจสอบและถ่วงดลุ (Check and Balance) ในกำรปฏบิตังิำนทกุๆ ระบบงำน 
ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ืองและจะส่งผลท�ำให้บริษัทฯ มีระบบกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยแผนกตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบในปี 2559 และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผล 
กำรติดตำมให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลจำกกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
มีแนวทำงและกำรปฏิบัติที่เหมำะสม

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทส�ำนักงำน อี วำย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผู้สอบบัญชี
ได้สอบทำนประสทิธภิำพระบบกำรควบคมุทำงบญัชีของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรก�ำหนดขอบเขตกำรปฏบิตังิำน 
ตรวจสอบให้รดักมุและเหมำะสม ซึง่ผลกำรตรวจสอบพบว่ำกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัเป็นไปโดยถกูต้องตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี
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กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรำยกำรระหว่ำงกันและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมและไม่มีควำมแตกต่ำง
จำกกำรขำยหรือซื้อกับบุคคลภำยนอกอื่น

 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัเป็นควำมจ�ำเป็นและมีควำมสมเหตสุมผลของกำรท�ำรำยกำรเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และถือว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำด 
ที่ยุติธรรม

 ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ส�ำหรับขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ โดยฝ่ำยบริหำรจะประมำณกำร 
รำยรับ-รำยจ่ำย ซึ่งเป็นรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�ำ และจัดท�ำงบประมำณรำยกำรระหว่ำงกันแต่ละ
ประเภทที่จัดท�ำขึ้นในระยะเวลำ 1 ปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทก่อนกำร
ด�ำเนินกำรเบิกจ่ำย

 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษิทัฯ คำดว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวจะยงัคงเกดิขึน้อย่ำงต่อเนือ่งในอนำคต เนือ่งจำกรำยกำรระหว่ำงกนัของ 
บริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นผู้ด�ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรระหว่ำงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน 
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริษัทและบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้งว่ำ ผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด 
ถึงกำรปฏิบัติ ตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไป
ซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพโดยเคร่งครัด

นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจำรณำ
ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำร และจะ
ท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำน 
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2)

รายการระห
ว่างกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

11. รายการระหว่างกัน
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12.1  งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก) งบกำรเงินปี 2556 ตรวจสอบโดย นำงสำวศิริวรรณ 
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4604 จำก
บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ทแอนด์ ยัง จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ให้
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2556 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง 
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินโดยมีวรรคอธิบำย ซึ่งสรุปได้ว่ำเกี่ยวกับ
กำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภำษีเงินได้”  
มำถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนงบกำรเงินย้อนหลัง 
งบกำรเงินส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 ทีแ่สดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพ่ือสะท้อนรำยกำรปรับปรุง
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำว นอกจำกนี้ 
ได้น�ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบำยบัญชี
ดังกล่ำวเช่นกัน 

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

ผูส้อบบัญชไีด้ตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และได้ให้ 
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2557 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง 
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

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

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้
ให้ควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2558 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

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

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้ 
ให้ควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2559 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

12. ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

12.1.2 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิน

บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้ำนบำท)

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9.98 1.16 71.47 6.10 78.72 3.95
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 51.87 6.03 24.09 2.06 25.56 1.28
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ
 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 144.96 16.84 112.98 9.64 111.19 5.58
 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 50.70 5.89 72.54 6.19 80.60 4.05
 ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 253.66 29.47 518.31 44.23 846.53 42.51
 ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 187.34 21.76 202.11 17.25 640.76 32.17

ภำษีซื้อรอเรียกคืน 1.86 0.22 - - 2.90 0.15
ทรัพย์สินรอกำรขำย - - - - 2.14 0.11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5.47 0.64 8.26 0.70 7.45 0.37
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 705.84 82.01 1,009.78 86.17 1,795.85 90.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 16.03 1.86 43.35 3.70 29.94 1.50
ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน – สุทธิ 14.76 1.72 - - - -
ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง – สุทธิ 1.42 0.16 0.11 0.01 0.91 0.05
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ 88.05 10.23 56.69 4.84 111.73 5.61
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ – สุทธิ 21.24 2.47 44.56 3.80 28.66 1.44
อุปกรณ์ 7.78 0.90 9.72 0.83 10.17 0.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.23 0.14 1.33 0.11 3.63 0.18
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 4.43 0.51 6.31 0.54 10.67 0.54
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 154.95 17.99 162.06 13.83 195.71 9.83
รวมสินทรัพย์ 860.78 100.00 1,171.84 100.00 1,991.56 100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   
หนี้สินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 366.20 42.54 313.18 26.73 843.84 42.37
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของ
 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 23.88 2.77 9.19 0.78 20.26 1.02
 ภำษีขำยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 13.88 1.61 - - - -
 หุ้นกู้ - - - - 199.78 10.03

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 8.38 0.97 0.66 0.06 2.43 0.12
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ 0.38 0.04 0.43 0.04 0.49 0.02
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 6.29 0.73 9.99 0.85 13.84 0.69
เงินรับรอคืนลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนี้

ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 30.85 3.58 42.91 3.66 58.90 2.97
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24.73 2.87 29.19 2.49 39.87 2.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน 474.58 55.13 405.56 34.61 1,179.40 59.22
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รำยได้ดอกเบี้ย* 79.96 62.44 119.69 62.69 174.30 60.69
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 27.19 21.23 55.26 28.95 97.00 33.78
รำยได้อื่น 20.91 16.33 15.96 8.36 15.89 5.53

รวมรายได้ 128.07 100 190.91 100 287.19 100

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 11.75 9.17 15.75 8.25 28.41 9.89
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 30.48 23.80 43.19 22.62 63.26 22.03
หนี้สงสัยจะสูญ 5.5 4.29 13.30 6.97 23.75 8.27

รวมค่าใช้จ่าย 47.73 37.27 72.24 37.84 115.42 40.19

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 
ทางการเงินและภาษเีงนิได้นติบิคุคล 80.34 62.73 118.68 62.17 174.77 60.86

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 21.47 16.76 29.57 15.49 45.02 15.68

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 58.87 45.97 89.11 46.68 126.76 44.14

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 11.06 8.64 18.66 9.77 26.09 9.08
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 47.81 37.33 70.45 36.90 100.66 35.05

บริษัท ลีซอิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : ล้ำนบำท)

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร – สุทธิ 8.75 1.02 1.11 0.09 31.90 1.60

เงินค�้ำประกันรับจำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง - - - - - -

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ 1.56 0.18 1.13 0.09 0.65 0.03

หุ้นกู้ - - 349.03 29.78 299.47 15.04

ส�ำรองผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 3.12 0.36 3.89 0.33 4.36 0.22

ภำษีขำยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ – สุทธิ 7.83 0.91 - - - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21.27 2.47 355.17 30.31 336.38 16.89

รวมหนี้สิน 495.85 57.60 760.72 64.92 1,515.78 76.11

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     

ทุนจดทะเบียน 200.00 23.23 200.00 17.07 200.00 10.04
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 200.00 23.23 200.00 17.07 200.00 10.04

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 70.72 8.22 70.72 6.03 70.72 3.55
ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 8.16 0.95 11.68 1.00 16.85 0.85
ยังไม่ได้จัดสรร 86.06 10.00 128.71 10.98 188.21 9.45

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 364.94 42.40 411.11 35.08 475.78 23.89

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 860.78 100.00 1,171.84 100.00 1,991.56 100.00
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

งบกระแสเงินสด
          (หน่วย : ล้ำนบำท)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน   

ก�ำไรก่อนภำษี 58.87 89.10 126.76

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 1.33 1.94 2.34

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5.5 13.09 23.75

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 0.39 0.42 0.47

ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ - (0.004) (0.003)

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 21.47 29.57 44.38

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยดอกเบี้ยรับตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ (35.48) (29.81) (33.02)

ค่ำใช้จ่ำยออกหุ้นกู้ - - 0.64

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 52.08 104.32 165.32

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 7.70 29.07 (0.11)

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง (112.90) (272.55) (343.98)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ 38.10 40.14 (13.05)

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน (78.22) 2.66 (447.39)

ทรัพย์สินรอกำรขำย - - (2.14)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.37 (0.92) (2.84)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 1.37 (7.72) 1.77

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10.62 (0.93) 25.90

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (10.82) (7.83) -

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (90.70) (113.78) (616.51)

จ่ำยดอกเบี้ย (22.84) (25.46) (43.43)

จ่ำยภำษีเงินได้ (9.55) (16.76) (26.60)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (123.09) (155.99) (689.75)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 3.34 (27.32) 8.31

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.25) (3.99) 0.01

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 2.09 (31.30) 8.32

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 9.79 (53.02) 530.65

เงินสดรับ/จ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร (14.33) (22.94) 41.25

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ - 348.74 149.57

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ 145.60 - -

เงินปันผลจ่ำย (20.00) (24.00) (36.00)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 121.06 248.80 685.48

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 0.06 61.50 7.25

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 9.91 9.97 71.47

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 9.97 71.47 78.72
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12.1.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร  

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 37.33% 36.90% 35.05%

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.22% 18.16% 22.70%

อัตรำดอกเบี้ยรับ (รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร) (%) 15.90% 19.48% 18.67%

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (%) 5.36% 8.19% 6.33%

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (%) 10.54% 11.29% 12.34%

อัตรำดอกเบี้ยรับ (ไม่รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร) (%) 11.86% 13.33% 12.00%

อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (%) 5.36% 8.19% 6.33%

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (%) 6.50% 5.14% 5.67%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) 11.08% 14.31% 14.31%

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 6.18% 6.93% 6.36%

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.17 0.19 0.18

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)  

อัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.36 1.85 3.19

อัตรำส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (%) 1.70 1.53 1.32

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 50.20% 51.10% 22.09

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) หลังหักเงินส�ำรองตำมกฎหมำย 52.84% 53.79% 23.29

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)  

อัตรำส่วนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) (ก่อนหักค่ำเผื่อฯ) 2.03 2.83 2.68

อัตรำส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%) - - 0.11

** มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2560 อนุมัติจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนของปี 2559 ในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้คือ

ก) จ่ำยเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทจ�ำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้เท่ำกับ 1 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตรำ  10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่ำไม่เกิน 20,000,000 บำท คิดเป็นอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล 
0.10  บำทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรำยใดมีเศษหุ้นเดิมหลังกำรจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ำยเงินปันผลเป็น
เงินสดแทนในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท

ข) จ่ำยปันผลเป็นเงินสดอัตรำหุ้นละ 0.0112  บำท หรือเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,240,000.00 บำท รวมคิดเป็น
อัตรำกำรจ่ำยปันผล 23.29% ของก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตำมกฎหมำย
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13.1 ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
กำรมีผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่หลำกหลำยครอบคลุมท้ังสำยวงจรธุรกิจ ส่งผลท�ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทฯ  
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำยได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นจ�ำนวน 190.91 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นในปี 
2559 เป็นจ�ำนวน 287.19 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตของรำยได้รวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 49.07 และ 
ร้อยละ 50.43 ตำมล�ำดับ 

(ก) รายได้

โดยรำยได้ของบริษัทฯ ปี 2559 ประกอบด้วย รำยได้ดอกเบี้ย รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร และรำยได้อื่น  
จะคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60.69 ร้อยละ 33.78 และร้อยละ 5.53 ตำมล�ำดับ จะเห็นได้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ยจะเป็น 
รำยได้หลักของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนสูงกว่ำรำยได้ประเภทอื่น ซึ่งสูงขึ้นตำมแผนกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของปี 2559 
โดยเพิ่มสัดส่วนในหนี้ภำคเอกชนให้สูงขึ้นจำกเดิมร้อยละ 20 ของสินเชื่อ (ลูกหนี้) คงเหลือเป็นร้อยละ 30 ของสินเชื่อ 
(ลูกหนี้) คงเหลือ และเพิ่มสัดส่วนหนี้สินเชื่อที่มีอัตรำผลตอบแทนสูงให้มีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้รำยได้ที่เกิดจำก 
สนิเชือ่กำรซือ้สทิธเิรยีกร้อง (Factoring) สนิเชือ่โครงกำร (Project Backup Financing) และสนิเชือ่เพือ่ค�ำ้ประกนัซอง 
(Bid Bond Guarantee) สงูขึน้ รวมถงึรำยได้จำกค่ำธรรมเนยีมจำกกำรให้วงเงนิสนิเช่ือ (Front-end Fee) แก่ลกูค้ำรำยใหม่
เพิ่มขึ้น และในปี 2559 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกำรขยำยส่วนแบ่งกำรตลำดส�ำหรับสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้กำรค้ำ โดยเน้นที่ 
กำรหำลูกค้ำใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรรับซื้อหนี้กำรค้ำให้สูงขึ้น จะท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถท�ำรำยได้ได้ 
สงูขึน้ บนฐำนควำมเสีย่งต�ำ่ และเพือ่เป็นฐำนลูกค้ำทีจ่ะต่อยอดไปสนิเชือ่กลำงน�ำ้ และสนิเชือ่ต้นน�ำ้ต่อไปในอนำคต 

รายได้ดอกเบี้ย ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำซื้อ กำรรับโอน
สิทธิเรียกร้อง และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร โดยแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยแยกตำมผลิตภัณฑ์ 
ส�ำหรับปี 2558 และ 2559 ดังนี้

รายได้ดอกเบี้ย ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 19,842 11.38 20,951 17.50 -1,109 -5.29

 สัญญำเช่ำซื้อ 13,179 7.56 8,856 7.40 +4,323 +48.41

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 85,947 49.31 53,937 45.06 +32,010 +59.35

 สัญญำกู้ยืมเงิน 55,329 31.75 35,949 30.04 +19,380 +53.91

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

    

จำกตำรำงดังกล่ำวในปี 2559 จะเห็นว่ำสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเช่ือระยะยำว ได้แก่ สัญญำเช่ำทำง 
กำรเงินมีสัดส่วนร้อยละ 11.38 และสัญญำเช่ำซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 7.56 รวมเป็นสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภท 
สนิเชือ่ระยะยำวร้อยละ 18.94 และรำยได้ดอกเบีย้ได้จำกกำรให้สนิเชือ่ระยะสัน้ ได้แก่ กำรซือ้สทิธเิรยีกร้องมสีดัส่วน
ร้อยละ 49.31 และสัญญำกู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 31.75 รวมเป็นสัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะสั้น 
ร้อยละ 81.06 ในขณะที่ในปี 2558 สัดส่วนรำยได้ดอกเบี้ยประเภทสินเชื่อระยะยำวร้อยละ 24.90 สัดส่วนประเภท
สินเชื่อระยะสั้นร้อยละ 75.10 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ แม้ว่ำรำยได้ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินในปี 2559 จะลดลงจำก

การวิเคราะห
์และค�าอธิบ

ายผลการด�าเนินงาน

13. การวิเคราะห์และค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน
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ปี 2558 แต่เมื่อรวมกับรำยได้ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อแล้ว ในปี 2559 สำมำรถท�ำรำยได้ได้เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 
คิดเป็น 10.78% เนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยขยำยฐำนลูกค้ำไปสู่ธุรกิจนอกภำคไอทีให้มำกขึ้น ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ 
จะยังคงรักษำสัดส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำรำยได้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวไว้ได้ ส�ำหรับรำยได้ดอกเบ้ียจำกกำร 
ซื้อสิทธิเรียกร้อง ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.35 สำเหตุที่เพิ่มขึ้นสูงเนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมตั้งใจที่จะขยำย 
กำรเตบิโต จงึได้เร่งขยำยฐำนลกูค้ำของบริษัทฯ ให้มำกย่ิงขึ้น และในกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ๆ นั้น ต้องเริ่มจำก 
กำรให้สินเชื่อที่มีควำมเสี่ยงต�่ำ ซึ่งก็คือสินเชื่อกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง และรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้กู้ยืมเติบโต 
เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 53.91 จำกปีก่อนเนือ่งจำกเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ทีเ่ริม่ให้บรกิำรตัง้แต่ปี 2555 และได้รบักำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดี อย่ำงไรก็ตำม กำรให้สินเช่ือเพื่อสนับสนุนโครงกำรนั้นมีควำมเส่ียงสูง ดังนั้น ลูกคำ้ 
เกือบทั้งหมดในส่วนของสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรจะเป็นลูกค้ำที่มีกำรติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ 
และมีประวัตกิำรช�ำระเงนิท่ีด ีเพ่ือลดควำมเสีย่งดงักล่ำว รวมทัง้จะต้องโอนสทิธเิรยีกร้องในกำรช�ำระเงนิของลกูหนี้
ให้กบับรษิทัฯ สรปุได้ว่ำรำยได้ดอกเบีย้รวมในปี 2559 เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 มอีตัรำเตบิโตเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 45.62

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรสินเชื่อประเภทสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำ
เช่ำซือ้ กำรรับโอนสทิธเิรยีกร้อง และสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุโครงกำรและกำรค�ำ้ประกนัซอง โดยแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ของรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรแยกผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับปี 2558 และ 2559 ดังนี้

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 สัญญำเช่ำกำรเงิน 386 0.40 300 0.54 +86 +28.67

 สัญญำเช่ำซื้อ 122 0.13 149 0.27 -27 -18.12

 กำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 43,743 45.09 21,031 38.06 +22,712 +107.99

 สัญญำกู้ยืมเงิน 38,203 39.38 25,668 46.45 +12,535 +48.84

 กำรออกหนังสือค�้ำประกันซอง 13,592 14.01 8,095 14.65 +5,497 +67.91

 กำรออก Letter of Credit 932 0.96 0 0 +932 N/A

 อื่นๆ 26 0.03 18 0.03 +8 +44.44

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 97,004 100.00 55,261 100.00 +41,743 +75.54

จำกตำรำงด้ำนบน ในปี 2559 เห็นว่ำสัดส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรให้สินเช่ือระยะยำว ได้แก่
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซื้อสัดส่วนร้อยละ 0.40 และ 0.13 ตำมล�ำดับ สัดส่วนส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
บริกำรจำกให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ กำรซ้ือสิทธิเรียกร้องร้อยละ 45.09 สัญญำกู้ยืมเงินมีสัดส่วนร้อยละ 39.38  
กำรออกหนงัสอืค�ำ้ประกนัซองร้อยละ 14.01 และกำรออก Letter of Credit ร้อยละ 0.96 จะเหน็ได้ว่ำสดัส่วนรำยได้ 
ค่ำธรรมเนียมส่วนใหญ่จะมำจำกกำรให้บริกำรประเภทสินเชื่อระยะสั้นถึงร้อยละ 99.47

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรให้สินเชื่อระยะสั้น ได้แก่ กำรซื้อสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.99 จำก 
ปีก่อน เป็นผลมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ เร่งหำลกูค้ำและเปิดวงเงนิรำยใหม่เพิม่ขึน้ได้อย่ำงต่อเนือ่ง จงึมรีำยได้ค่ำธรรมเนยีม 
จำกกำรเปิดใช้วงเงนิเพิม่ขึน้มำก สญัญำให้กูย้มืเงนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 48.84 จำกปีก่อน เนือ่งจำกสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุ
โครงกำรเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงมีอัตรำกำรเติบโตค่อนข้ำงสูง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปในทิศทำงเดียวกันกับรำยได้ดอกเบี้ย  
ในปี 2559 รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือค�้ำประกันซองเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.91 เนื่องจำกบริษัทฯ  
ได้พัฒนำระบบกำรให้บริกำรออกหนังสือค�้ำประกันซองให้เป็นไปตำมนโยบำยภำครัฐ คือ กำรประมูลงำนแบบ  
E-Bidding ท�ำให้เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำประมูลงำนให้กับลูกค้ำของบริษัทฯ 
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รายได้อ่ืนท่ีส�ำคัญประกอบด้วยรำยได้จำกกำรจัดหำสินค้ำ และรำยได้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ดอกเบี้ยจ่ำย
ช�ำระล่ำช้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.30 และร้อยละ 80.70 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับปี 2559 ดังนี้

รายได้อื่น
ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

 รำยได้จำกกำรจัดหำสินค้ำ 3,066 19.30 3,187 19.97 -121 -3.80

 อื่นๆ 12,823 80.70 12,774 80.03 +49 +0.38

รวมรายได้อื่น 15,889 100.00 15,961 100.00 -72 -0.45

(ข) ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

ค่าใช้จ่าย
ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลง

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 28,406 17.71 15,752 15.47 +12,654 +80.33

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 87,010 54.23 56,487 55.48 +30,523 +54.04

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 45,019 28.06 29,570 29.05 +15,449 +52.25

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

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2559 สำเหตุที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.33 จำกปีก่อนเนื่องจำกกำรเติบโตของกำรให้สินเชื่อ 
ของบริษัทฯ ที่ขยำยตัวไปมำก ท�ำให้ค่ำคอมมิชชั่นพนักงำนขำยซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยแปรผันไปกับรำยได้ที่เพิ่มขึ้นตำม
ไปในทิศทำงเดียวกัน และจำกกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำก�ำลังของพนักงำน และค่ำใช้จ่ำยจูงใจพนักงำน  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2559 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.04 จำกปีก่อน สำเหตุหลักกำรเพิ่มขึ้นของค่ำภำษีต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องที่เพิ่มสูงขึ้นตำมรำยได้ที่เพิ่ม รวมถึงกำรตั้งส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2559 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.25 จำกปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
สินเชื่อ ท�ำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มกำรใช้เงินทุนจำกเงินกู้แหล่งต่ำงๆ เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ 
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

แสดงให้เห็นกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตำมผลิตภัณฑ์ โดยแสดงเปรียบเทียบ ปี 2559 และปี 2558

(หน่วย:พันบำท)

แยกตามประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2558

ขายสินค้าและบริการ   

ยอดยกมำ 2,076 3,368

บวก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -1,364 -1,292

หัก  : หนี้สูญ - -

ยอดยกไป 712 2,076

สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน   

ยอดยกมำ 6,784 558

บวก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -6,738 6,228

หัก  : หนี้สูญ - -

ยอดยกไป 46 6,784

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ   

ยอดยกมำ 1,667 37

บวก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,392 1,630

หัก  : หนี้สูญ - -

ยอดยกไป 9,059 1,667

สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring)   

ยอดยกมำ 19,225 10,014

บวก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 14,962 9,211

หัก  : หนี้สูญ -2,125 0

ยอดยกไป 32,062 19,225

สินเชื่อการให้กู้ยืมเงิน   

ยอดยกมำ 242 2,926

บวก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8,745 -2,684

หัก  : หนี้สูญ - -

ยอดยกไป 8,987 242

รวม 50,866 29,994
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ปี 2559 บริษัทฯ มีส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
อีก 20.87 ล้ำนบำท รวมเป็นจ�ำนวน 50.87 ล้ำนบำท 
เพิม่ข้ึนจำกวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ร้อยละ 69.62 เน่ืองจำก 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรส�ำรองหนี้สูญตำมกำรจัดช้ัน 
อำยุหนี้ (Aging) เป็นกำรส�ำรองขั้นพื้นฐำน เพื่อให้เป็น
ไปตำมควำมตัง้ใจของบรษิทัฯ ท่ีต้องกำรมมีำตรฐำนกำร 
จัดชั้นลูกหนี้ให้รัดกุมมำกขึ้น ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ต้องต้ัง
ส�ำรองหน้ีสูญเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำร
ส�ำรองหนี้สูญตำมกำรจัดชั้นอำยุหนี้ดังกล่ำว อย่ำงไร
ก็ตำม ถึงแม้มีกำรเปลี่ยนดังกล่ำว บริษัทฯ เชื่อว่ำจะ
ไม่มีปัญหำในกำรช�ำระหนี ้เนือ่งจำกลกูหนีส่้วนใหญ่เป็น 
ลกูหนีภ้ำครฐั ซึง่มกัจะจ่ำยล่ำช้ำอยูแ่ล้วเป็นปกต ิโดย ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัย
จะสูญรวม เป็นร้อยละ 2.68 ของยอดคงเหลือลูกหนี ้
สุทธิเงินกันส�ำรองในส่วนที่ไม่ได้ให้สินเชื่อ (Reserve)

(ค) ก�าไรสุทธิ

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน  
70.45 ล้ำนบำท และ 100.66 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  
เพิม่ขึน้ตำมล�ำดบั คดิเป็นอตัรำก�ำไรสทุธสิ�ำหรบัปี 2559 
อยู่ที่ร้อยละ 35.05 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรกระตุ้นยอด
กำรให้สินเชื่อโดยกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำงๆ 
ในทุกผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือ
ค�ำ้ประกนัซอง กำรจดัหำสนิค้ำ สนิเช่ือในรปูแบบสญัญำ
เช่ำทำงกำรเงินหรือสัญญำเช่ำซื้อ สินเชื่อกำรรับโอน
สทิธเิรยีกร้อง และสนิเชือ่สนบัสนนุโครงกำร มุง่เน้นกำร
บริกำรแบบครบวงจร ท�ำให้ยอดรำยได้รวมของบริษัทฯ 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตลอดจนกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกปี 
เช่นกัน

13.2  ฐานะทางการเงิน

(ก) สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์
รวมเท่ำกับ 1,171.84 ล้ำนบำท และ 1,991.56 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดบั โดยสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ คอื ลกูหนี ้
จำกกำรให้สินเชื่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.02 และ
ร้อยละ 92.69 ของสินทรัพย์รวมตำมล�ำดับ

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ ส้ินปี 2558 และส้ินปี 2559 
เท่ำกับ 1,009.78 ล้ำนบำท และ 1,795.85 ล้ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จำกกำรให้
สินเช่ือตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและเช่ำซ้ือ ลูกหน้ี
จำกกำรซ้ือสิทธิเรียกร้อง และลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืม
เงนิ ในส่วนทีก่�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปีในแต่ละประเภท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.63 ร้อยละ 42.51 และร้อยละ 
32.17 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2559 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559  
เท่ำกับ 162.06 ล้ำนบำท 195.7 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้จำกกำรให้
สินเช่ือตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงนิและเช่ำซือ้ และลูกหนี้
จำกกำรซือ้สิทธิเรยีกร้องเงนิสุทธิจำกส่วนทีค่รบก�ำหนด
ช�ำระในหนึ่งปีในแต่ละประเภท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
7.05 และ ร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด  
ณ สิ้น ปี 2559  

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อท่ีจะควบคุม
คุณภำพของลูกหนี้ เนื่องจำกลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มี
สัดส่วนมำกที่สุดของบริษัทฯ โดยมีกำรพิจำรณำวงเงิน
ในกำรให้สินเช่ือท้ังในส่วนของวงเงินลูกค้ำและวงเงิน
ลูกหนี้ รวมถึงมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรให้สินเช่ือ
แต่ละประเภท เพื่อให้ลูกหนี้ของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่
มีคุณภำพ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มี
กำรกระจุกตัว เนื่องด้วยฐำนทั้งลูกค้ำและลูกหนี้ ที่
หลำกหลำยและมีอยูจ่�ำนวนมำกรำยกระจำยไปในทุกๆ 
อุตสำหกรรม  
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ลูกหนี้
ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)
%

เปลี่ยนแปลงล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 222.97 194.79 +28.18 +14.47

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 118.32 131.86 -13.54 -10.27

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง 879.50 537.65 +341.85 +63.58

ลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 649.75 202.36 +447.39 +221.09

ลูกหนี้กำรค้ำ 24.08 18.92 +5.16 +27.27

ยอดรวม 1,894.62 1,085.58 +809.04 +74.53

  **ยอดลูกหนี้ จำกตำรำงด้ำนบน แสดงยอดก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ***

ลูกหนี้จำกกำรซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 มีจ�ำนวน 537.68 ล้ำนบำท และ 879.50 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดบั เพิม่ขึน้ร้อยละ 63.58 สำเหตจุำกกำรเร่งขยำยฐำนลูกค้ำเพิม่ขึน้ และกำรรบัซ้ือลกูหนีใ้นภำคเอกชนเพิม่มำกขึน้

บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริกำรสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำรในปี 2555 ส่งผลให้มีลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินในปี 2558 
จ�ำนวน 202.36 ล้ำนบำท และ ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 649.75 ล้ำนบำท โดยกำรขยำยตัวของลูกหนี้ตำมสัญญำ 
กูย้มืเงนินัน้ มสีำเหตมุำจำกกำรสนบัสนนุให้ลกูค้ำเดมิทีเ่คยใช้บรกิำรผลติภณัฑ์สนิเชือ่ทีม่คีวำมเสีย่งต�ำ่ มำใช้บรกิำร
ในผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีควำมเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับบริษัทฯ

ลูกหนี้กำรค้ำในบริกำรจัดหำสินค้ำ ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 มีจ�ำนวน 18.92 ล้ำนบำท และ 24.08 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.27 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันคือสินเชื่อตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 

(ข) สภาพคล่อง

            (หน่วย : ล้ำนบำท)

ปี 2559 ปี 2558

ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน (686.55) (155.99)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 8.32 (31.30)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 685.48 248.79 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 7.25 61.50
  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 686.55 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำกกำร 
เพิม่ขึน้ของลกูหนีจ้ำกกำรให้สนิเชือ่ มกีระแสเงนิสดรบัจำกกิจกรรมลงทนุจ�ำนวน 8.32 ล้ำนบำท และมกีระแสเงนิสดรบั
จำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 685.48 ล้ำนบำท
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(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีรำยละเอียดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงิน ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น และอัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายการ ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง

หนี้สินทางการเงิน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 843.84 313.18 +530.66 +169.44

เงินกู้ยืมระยะยำว 52.16 10.30 +41.86 +406.41

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 896.00 323.48 +575.52 +176.99

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 475.78 411.11 +64.67 +15.73

รวมแหล่งเงินทุน 1,371.78 734.59 +637.19 +86.74

อัตรำส่วนหนี้สินทำงกำรเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.89 0.79   

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มำจำกเงินกู ้ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ท�ำให้บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่ง
ในเรื่องของควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด 
อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนที่เป็นสินเช่ือระยะสั้น ไม่ว่ำจะ
เป็นสินเช่ือกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง สินเช่ือเพื่อกำร
จัดหำหนังสือค�้ำประกันซองเพื่อยื่นประมูล สินเชื่อเพื่อ
โครงกำร และกำรจัดหำสินค้ำ บริษัทฯ จะสำมำรถปรับ
อตัรำดอกเบีย้หรอืค่ำธรรมเนียมตำมต้นทุนทำงกำรเงนิ
ที่มีกำรเปล่ียนแปลงได้ ส�ำหรับสินเชื่อทำงกำรเงินและ
สินเชื่อเช่ำซื้อ ซ่ึงบริษัทฯ คิดอัตรำดอกเบ้ียกับลูกค้ำ
เป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ อย่ำงไรก็ตำม ส่วนต่ำงระหว่ำง
ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ กับอัตรำดอกเบี้ยที่คิด
กบัลกูค้ำ จะมกีำรบวกเพิม่เพือ่ให้เพยีงพอกบัควำมเสีย่ง
ด้ำนควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยที่อำจเกิดขึ้น และ 
จำกกำรขำยต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) ท�ำให้มี 
ควำมเสีย่งจำกภำวะควำมต้องกำรซือ้ในตลำดตรำสำรหนี้ 

1. หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม
จ�ำนวน 760.72 ล้ำนบำท 1,515.78 ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจำกธนำคำรและกำร
ขำยลดตั๋วแลกเงิน ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเป็นไป
ตำมกำรขยำยตัวของสินเชื่อของบริษัทฯ 

ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีอัตรำส่วน 
เงินให้กูต่้อเงนิกูเ้ป็น 1.53 เท่ำ และ 1.32 เท่ำ ตำมล�ำดบั 
แสดงให้เหน็ว่ำเงินท่ีกูร้บัมำท้ังหมดกจ็ะน�ำไปปล่อยสินเชือ่ 
ทั้งหมด

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น

จำกกำรที่บริษัทฯ มีประเภทของสินเช่ือที่หลำกหลำย
ครบวงจรกำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำ ท�ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถให้บรกิำรได้อย่ำงครอบคลมุมำกยิง่ขึน้ เป็นผลให้ 
บรษัิทฯ สำมำรถสร้ำงรำยได้และก�ำไรได้เพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี 
ส่งผลให้ก�ำไรสะสมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2558 และสิน้ปี 2559 มีจ�ำนวน 411.11 
ล้ำนบำทและ 475.78 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

ในด้ำนของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับปี 2558 และ
ปี 2559 บรษิทัฯ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุน้
ในอัตรำร้อยละ 18.16 และ ร้อยละ 22.70 ตำมล�ำดับ

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ส�ำหรบัปี 2558 และปี 2559 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหนีส้นิ
ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเท่ำกบั  1.85 เท่ำ และ 3.19 เท่ำ ซึง่
จะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ เริ่มมีหนี้สินในอัตรำส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น เนื่องจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจ 
ท�ำให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินกู้มำเพื่อใช้ส�ำหรับกำรน�ำไป
ปล่อยสนิเชือ่ให้แก่ลกูค้ำ เพือ่สร้ำงรำยได้กลบัเข้ำบรษิทั   
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13.2.1 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

แหล่งเงินทุนที่พอเพียงและหลำกหลำยจะเป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคล่ือนธุรกิจให้ได้รับผลตอบแทนมำกน้อย 
เพียงใด ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเงินทุนจำกกำรกู้ยืมที่พึ่งพิงเพียงเงินกู้จำกสถำบัน 
กำรเงินเป็นหลักในอดีต มำเป็นกำรระดมเงินทุนผ่ำนตรำสำรหนี้ในรูปแบบต่ำงๆ โดยที่ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ ได้มี
กำรขำยลดตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) เป็นปรมิำณจ�ำนวนเงนิสงูถงึ 625 ล้ำนบำท ในขณะเดยีวกนั คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขำยแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมติดังกล่ำวได้ถูกน�ำเข้ำพิจำรณำในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรออกหุ้นกู้ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะท�ำให้
บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมและจะสำมำรถบริหำรจัดกำรเงินทุนได้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น

13.2.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบญัช ี2558 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(Audit Fee) ให้แก่ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 900,000 บำท และจำกที่ประชุมสำมัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2559 ได้มมีตอินมุตักิำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ�ำปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงนิ 1,120,000 บำท 
ซึง่เพิม่ขึน้ 220,000 บำท นอกเหนอืจำกค่ำตอบแทนดงักล่ำว บรษัิทฯ ยงัมค่ีำบรกิำรอืน่ๆ เพิม่เตบิ ได้แก่ ค่ำเดนิทำง 
ค่ำล่วงเวลำ และค่ำส�ำเนำเอกสำรที่ต้องช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั ลซี อทิ จ�ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 5 ท่ำน ซึง่เป็น 
ผูท้รงคณุวฒุใินหลำยด้ำน  ได้แก่ ด้ำนกำรบญัช ีด้ำนกำรเงนิ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ และด้ำนกฎหมำย  โดยคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ รศ.ดร.สุดำ สุวรรณำภิรมย์ เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2559 และนำงสำวพีรภำ  
เปี่ยมอุดมสุข เข้ำมำท�ำหน้ำที่เป็นรักษำกำรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2559

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ก�ำกับดูแลรำยงำนและงบกำรเงินให้มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบ 
กำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้เสนอให้บรษิทัฯ แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบัญช ีและปฏบิตังิำนอืน่ 
ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันจ�ำนวน 5 ครั้ง โดยหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร  
ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวำระที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจำรณำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องรำยงำน  
และงบกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อสรุปที่เป็นสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

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

2. สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในและรำยงำนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน  
โดยเชิญผู้ตรวจสอบภำยในอิสระและฝ่ำยจัดกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำช้ีแจงเพื่อให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของระบบกำรควบคุมภำยใน

3. สอบทำนและพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ว่ำเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นว่ำกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์ต่อทำงบริษัทฯ

4. พิจำรณำเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำและอนุมัติ

5. พิจำรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ประเมิน 
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ

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

 
 (นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร) 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 รายงานการก�ากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 
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คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรก�ำกับดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำปีบัญชี 2559 ของบริษัท  
ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) ที่จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) มีข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนในสำระส�ำคัญ โปร่งใส อย่ำงเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันกำรทุจริตและ 
กำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ  
ตลอดจนมีกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล และควำมรอบคอบในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปีบัญชี 2559 ของบริษัท

ดงันัน้เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเกดิควำมเชือ่มัน่ต่อรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทั จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอสิระผูซ้ึง่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ท�ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรด�ำเนินงำนอย่ำงถูกต้องเพียงพอ 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมโปร่งใส  
ถกูต้อง และครบถ้วน รวมทัง้ให้มีควำมเพยีงพอของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน 
และกำรก�ำกับดูแลของบริษัท ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีควำมครบถ้วนเพียงพอและเหมำะสมของ
กระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้สอบทำนร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรและผูส้อบบญัช ีได้แสดงฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสด 
ถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ สมเหตสุมผล ถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีร่บัรองโดยทัว่ไป มกีำรใช้นโยบำยบญัชี
ทีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ เปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใส เพยีงพอ และปฏบัิตถิกูต้องตำมกฎหมำย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   
 (นำงดวงพร สุจริตำนุวัต) (นำยสมพล เอกธีรจิตต์)
 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำร
 และกรรมกำรตรวจสอบ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ ) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำงบกำรเงนิข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสดส�ำหรบั 
ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ลซี อทิ จ�ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญช ีควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรบัผดิชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทฯ ตำมข้อก�ำหนด 
จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำร 
ตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำ
เชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรือ่งต่ำงๆ ทีม่นียัส�ำคญัทีส่ดุตำมดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้น�ำเร่ืองเหล่ำนีม้ำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิโดยรวมและในกำร
แสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธี
กำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่อง มีดังต่อไปนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.5 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้แต่ละประเภทประมำณกำรตำมผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ กำรเก็บเงินและ
กำรวิเครำะห์อำยุหนี้ ซึ่งในกำรประมำณกำรจ�ำเป็นต้องอำศัยข้อสมมติหลำยประกำร ผู้บริหำรจึงจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่ำงสงูในกำรประมำณกำรผลขำดทนุทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้เมือ่ลกูหนีม้ปัีญหำในกำรจ่ำยช�ำระคนืหนีเ้งนิต้นและดอกเบีย้ รวมถงึ
พจิำรณำช่วงเวลำทีค่วรจะรบัรูป้ระมำณกำรผลขำดทนุดังกล่ำว นอกจำกนี ้กำรประมำณค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูดังกล่ำวถอืว่ำ
มีนัยส�ำคัญ เนื่องจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้
จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อรวมจ�ำนวน 1,897 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 95 
ของยอดสินทรัพย์รวม) และมีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 52 ล้ำนบำท ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรตรวจสอบ
ควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ข้ำพเจ้ำได้ศกึษำและท�ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคมุภำยในเกีย่วกบักำรตดิตำมหนีข้องลกูหนี ้กำรรบัช�ำระหนี ้กำรค�ำนวณอำยุ
หนีค้งค้ำง กำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีแ้ละกำรบนัทกึรำยกำรบญัช ีโดยกำรสอบถำมผู้รบัผดิชอบ ท�ำควำมเข้ำใจ 

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
รายงานของผู้สอบ
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และเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมท่ีบริษัทฯ ออกแบบไว้ และได้ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติและ
วิธีกำรที่บริษัทฯ ใช้ในกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยกำรสอบทำนข้อมูลหลักกับแหล่งที่มำของข้อมูล 
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำควำมสม�่ำเสมอในกำรประยุกต์ใช้ข้อสมมติ สุ่มทดสอบควำมครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล
ที่น�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทดสอบกำรค�ำนวณอำยุหนี้คงค้ำง และกำรค�ำนวณส�ำรองเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญของลูกหนี้แต่ละประเภท

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 โดยในปี 2559 บริษัทฯ  
มีรำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อรวมจ�ำนวน 174 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 61 ของรำยได้รวม) ซึ่งถือเป็นรำยได้หลัก
ของกิจกำร โดยรำยได้ดังกล่ำวเกิดจำกกำรให้สินเชื่อกับลูกค้ำเป็นจ�ำนวนมำกรำย และมีกำรให้สินเช่ือหลำกหลำยประเภท  
ซึง่สญัญำแต่ละประเภทมเีง่ือนไขในกำรรบัรูร้ำยได้ทีแ่ตกต่ำงกนั ท�ำให้บรษิทัฯ มวีธิกีำรรบัรูร้ำยได้ทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเภท
สญัญำ นอกจำกนี ้กำรรบัรูร้ำยได้ดอกเบีย้อำศยักำรประมวลผลโดยระบบสำรสนเทศเป็นหลกั ดงัน้ัน ข้ำพเจ้ำจงึให้ควำมสนใจ 
กับกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยว่ำได้รับรู้ด้วยมูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่ควรจะเป็นและในระยะเวลำที่เหมำะสม

ข้ำพเจ้ำได้ประเมนิและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของ 
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปล่อยสินเชื่อ กำรรับช�ำระเงิน กำรค�ำนวณกำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ย โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ 
ท�ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และข้ำพเจ้ำได้สุ่มตัวอย่ำง
สญัญำเงนิให้สนิเชือ่แต่ละประเภทเพือ่ตรวจสอบกำรบนัทกึรำยกำรเงนิให้สนิเชือ่ กำรรบัช�ำระเงนิและกำรรบัรูร้ำยได้ดอกเบีย้
ว่ำเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ท�ำกำร
วเิครำะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีำยได้ดอกเบีย้ท่ีรบัรูต้ลอดระยะเวลำบญัช ีและกำรหยดุรบัรูร้ำยได้ดอกเบีย้ และสุม่ตรวจสอบ 
กำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรำยได้ดอกเบี้ยซึ่งถูกบันทึกผ่ำนสมุดรำยวันทั่วไป

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น)

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำมเช่ือมั่น 
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำข้อมูลอืน่นัน้มีควำมขดัแย้ง
ทีม่สีำระส�ำคญักบังบกำรเงนิหรือกบัควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรอืไม่ หรอืปรำกฏว่ำข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อ
ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม่ หำกในกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำว ข้ำพเจ้ำสรปุได้ว่ำข้อมลูอ่ืนแสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น
สำระส�ำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่พบว่ำมีเรื่องดังกล่ำวที่ต้องรำยงำน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง กำรเปิดเผย
เรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งในกรณีทีม่เีร่ืองดงักล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักจิกำรทีด่�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง
เว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ 
ผูส้อบบญัชีซึง่รวมควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำอยูด้่วย ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลคอืควำมเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นกำร 
รบัประกนัว่ำกำรปฏบัิตงิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระ
ส�ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำดและถอืว่ำมสีำระส�ำคญัเมือ่คำดกำรณ์
อย่ำงสมเหตสุมผลได้ว่ำรำยกำรทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรำยกำรหรอืทกุรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิ
ของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีข้ำพเจ้ำใช้ดลุยพนิจิและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพี
ตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย

 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำก 
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และ 
ได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมูล 
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกข้อผดิพลำด เนือ่งจำกกำร
ทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

 ท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วข้องกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบให้เหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ 
กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ

 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร และสรุปจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุป
ว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผย 
ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องในงบกำรเงนิ หรอืหำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ข้อสรปุของข้ำพเจ้ำขึน้อยูก่บัหลักฐำนกำรสอบบญัชท่ีีได้รบัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรกต็ำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้

 ประเมนิกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจนประเมนิ
ว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

ข้ำพเจ้ำได้สือ่สำรกับผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ด้วำงแผนไว้ ประเดน็
ที่มีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรบัรองแก่ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัควำมเป็น
อิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผล
ที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำ
ขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำน้ีไว้ในรำยงำนของ 
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะ 
เกิดข้ึน ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ 
ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสำธำรณะจะได้จำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือ นำงสำว สมใจ คุณปสุต

 สมใจ คุณปสุต

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4499

 บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

 กรุงเทพฯ: 15 กุมภำพันธ์ 2560

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
รายงานของผู้สอบ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บำท)

หมายเหตุ 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7  78,721,442  71,470,335 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 8  25,563,747  24,093,203 

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม - ส่วนที่ถึงก�ำหนด 

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 9  640,761,830  202,114,854

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง - ส่วนที่ถึงก�ำหนด 

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 10 846,532,067  518,314,760

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนที่ถึงก�ำหนด 

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 11 111,188,925  112,983,477

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 12  80,598,352  72,540,255 

ทรัพย์สินรอกำรขำย  2,141,125  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  10,339,645  8,259,189 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,795,847,133  1,009,776,073

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 14  29,939,538  43,348,695

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิจำก 

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 10  908,763  110,345

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก 

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 11  111,734,265  56,686,041

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุทธิจำก 

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 12  28,660,912  44,556,236

อุปกรณ์ 15  10,165,213  9,722,798

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  3,633,532  1,328,085

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 17  10,669,329  6,307,606

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  195,711,552  162,059,806
รวมสินทรัพย์  1,991,558,685  1,171,835,879

15. ตารางแสดงงบการเงิน
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บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย: บำท)

หมายเหตุ 2559 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 18  843,838,462  313,184,033

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 19  2,430,727  656,433

เงินกู้ยืมระยะยำว - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 20  20,258,546  9,191,600

หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 22  199,783,769  -

ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก�ำหนด 

ช�ำระภำยในหนึ่งปี 21  488,492  429,999

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย  13,836,731  9,995,180

เงินรับรอคืนให้ลูกหนี้  58,895,374  42,909,217

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  39,873,293  29,188,937

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,179,405,394  405,555,399

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 20  31,902,000  1,114,546

หุ้นกู้ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 22  299,467,079  349,033,605

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก 

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 21  648,413  1,133,543

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 23  4,359,740  3,886,580

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  336,377,232  355,168,274

รวมหนี้สิน  1,515,782,626  760,723,673

ตารางแสดงงบ
การเงิน
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บำท)

หมายเหตุ 2559 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสำมัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท  200,000,000  200,000,000 

ทุนจดทะเบียน ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

หุ้นสำมัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท  200,000,000  200,000,000 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 70,718,399 70,718,399 

ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 24 16,846,139 11,681,139

ยังไม่ได้จัดสรร 188,211,521 128,712,668

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 475,776,059 411,112,206

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,991,558,685 1,171,835,879
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บำท)

หมายเหตุ 2559 2558
ก�าไรหรือขาดทุน:

รายได้

รำยได้ดอกเบี้ย 25  174,297,499  119,693,154

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 26  97,004,433  56,169,005

รำยได้อื่น 27  15,888,798  15,052,699

รวมรายได้  287,190,730  190,914,858

ค่าใช้จ่าย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย/จัดหำสินค้ำ  28,405,763  15,751,619

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  63,259,351  43,191,225

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 13  23,751,045  13,295,796

รวมค่าใช้จ่าย  115,416,159  72,238,640

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  171,774,571  118,676,218

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน  (45,019,198)  (29,570,436)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  126,755,373  89,105,782

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 17  (26,093,104)  (18,659,128)

ก�าไรส�าหรับปี  100,662,269  70,446,654

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: 

รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  -  (342,226)

หัก: ผลกระทบของภำษีเงินได้  -  68,445

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (ขาดทุน)  -  (273,781)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 100,662,269  70,172,873

ก�าไรต่อหุ้น 29

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 0.50 0.35

ตารางแสดงงบ
การเงิน
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บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย: บำท)

2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 126,755,373  89,105,782

รำยกำรปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)  

จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 2,340,991  1,943,302 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 23,751,045  13,091,049 

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ (2,532)  (3,507)

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยดอกเบี้ยรับตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ (33,021,239)  (29,806,858)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ตัดจ�ำหน่ำย 642,655  294,484 

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 473,160  419,906 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 44,376,543  29,275,952

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 165,315,996  104,320,110

สินทรัพย์จำกกำรด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (106,310)  29,068,547 

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม (447,392,409)  2,664,397 

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (343,978,174)  (272,551,042)

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (26,673,069)  78,060,490 

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 13,624,966  (37,923,175)

ทรัพย์สินรอกำรขำย (2,141,125)  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (2,837,172)  (926,281)
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บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย: บำท)

2559 2558
หนี้สินจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 1,774,294  (7,722,332)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25,898,068  (935,771)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -  (7,830,491)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน (616,514,935)  (113,775,548)

จ่ำยดอกเบี้ย (43,431,696)  (25,462,140)

จ่ำยภำษีเงินได้ (26,604,342)  (16,758,685)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (686,550,973)  (155,996,373)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 13,409,157  (27,316,068)

เงินสดจ่ำยซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,103,249)  (3,986,161)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 16,928  4,673 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 8,322,836  (31,297,556)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 530,654,430  (53,017,028)

เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะยำว 54,700,000  - 

เงินสดจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว (12,845,600)  (22,326,611)

เงินสดจ่ำยช�ำระหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (605,758)  (605,760)

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 149,574,588  348,739,121 

เงินปันผลจ่ำย (35,998,416)  (24,000,000)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 685,479,244  248,789,722

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 7,251,107  61,495,793

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 71,470,335  9,974,542

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 78,721,442  71,470,335

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

สินทรัพย์ซื้อมำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน -  2,979,047 

ตารางแสดงงบ
การเงิน
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บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย: บำท)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกจ�าหน่าย 

และช�าระ 
เต็มมูลค่าแล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

รวม
จัดสรรแล้ว -  

ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 200,000,000 70,718,399 8,158,806 86,062,128 364,939,333

เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 30)  -  -  - (24,000,000) (24,000,000)

โอนก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็น 
ส�ำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหต ุ24)  -  - 3,522,333 (3,522,333)  - 

ก�ำไรส�ำหรับปี  -  -  - 70,446,654 70,446,654

ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส�ำหรบัปี (ขำดทนุ)  -  -  - (273,781) (273,781)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี  -  -  - 70,172,873 70,172,873

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 200,000,000 70,718,399 11,681,139 128,712,668 411,112,206

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 200,000,000 70,718,399 11,681,139 128,712,668 411,112,206

เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 30)  -  -  - (35,998,416) (35,998,416)

โอนก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็น 
ส�ำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 24)  -  - 5,165,000 (5,165,000)  - 

ก�ำไรส�ำหรับปี  -  -  - 100,662,269 100,662,269

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี  -  -  - - -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี  -  -  - 100,662,269 100,662,269

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 200,000,000 70,718,399 16,846,139 188,211,521 475,776,059
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1. ข้อมูลทั่วไป

บรษิทั ลีซ อทิ จ�ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบรษิทัมหำชนจ�ำกดัซ่ึงจัดตัง้และมภีมูลิ�ำเนำในประเทศไทย โดยมี บรษัิท 
เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษัททีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ในประเทศไทยเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ บรษิทัฯ ด�ำเนินธุรกจิหลัก
ในกำรให้บริกำรทำงกำรเงนิในรูปของกำรเช่ำซ้ือ กำรเช่ำกำรเงิน กำรให้สนิเช่ือโดยกำรรบัซ้ือสทิธิเรยีกร้องท่ีเกิดจำกกำร
จ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร และกำรให้กูยื้มเงนิ ทีอ่ยูต่ำมท่ีจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อยูท่ี่เลขท่ี 900/17 ช้ัน 21 อำคำรไอที 
โปรเฟสชัน่แนล ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรงุเทพมหำนคร 10120

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2554  
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ 
รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงบญัช ีทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลัง
วนัที ่1 มกรำคม 2559 มำถอืปฏบิตั ิมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวได้รบักำรปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ 
ให้มเีนือ้หำเท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุถ้อยค�ำและ 
ค�ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏบิติัทำงกำรบญัชกีบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำว 
มำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงนิทีมี่ 
รอบระยะเวลำบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวได้รบักำรปรบัปรงุ 
หรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หำเท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรบัปรงุถ้อยค�ำและค�ำศพัท์ กำรตคีวำมและกำรให้แนวปฏบิติัทำงกำรบญัชกีับผู้ใช้มำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้

ก) รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเงินให้กู้ยืมและจำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง

 บริษัทฯ รับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเงินให้กู้ยืมและจำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมวิธี
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเว้นในกรณีที่ลูกหนี้ค้ำงช�ำระเกินกว่ำเก้ำสิบวันจะรับรู้
เมื่อได้รับช�ำระ
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16. 
บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ข) รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อ

 บริษัทฯ รับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำซื้อตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมวิธีอัตรำดอกเบ้ีย
ที่แท้จริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ยกเว้นในกรณีที่ลูกหนี้ค้ำงช�ำระเกินกว่ำเก้ำสิบวันจะรับรู้เมื่อได้รับช�ำระ

ค) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ก) ดอกเบี้ยจ่ำย

 ดอกเบี้ยจ่ำยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง 

ข) ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงจำกกำรให้สินเชื่อ

 ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรให้สินเชื่อ เช่น ค่ำนำยหน้ำ จะปันส่วนทยอยรับรู้ตำมวิธีอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภำพคล่องสูง 
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้

ลกูหนีป้ระกอบด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำ ลกูหนีต้ำมสัญญำเงินให้กูย้มื ลกูหนีจ้ำกกำรรบัซือ้สทิธเิรยีกร้อง ลกูหนีต้ำมสญัญำ
เช่ำกำรเงินและลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ ซึ่งแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับ รำยได้จำกสัญญำ 
เช่ำกำรเงินและเช่ำซือ้ทีย่งัไม่ถอืเป็นรำยได้ (รำยได้ทำงกำรเงนิรอรบัรู)้ แสดงเป็นรำยกำรหกัจำกลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงรอตัดบญัชจีะแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกรำยได้ทำงกำรเงนิ 
รอรับรู้

4.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ บันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้  
ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

บริษัทฯ บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิ
เรียกร้องในอัตรำร้อยละของยอดลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระ โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนเดือนคงค้ำงของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ประกอบ
กับประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

บรษิทัฯ บนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรบัลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และเช่ำกำรเงนิในอตัรำร้อยละของยอดลกูหนี้ 
ที่ค้ำงช�ำระสุทธิจำกรำยได้ที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนเดือนคงค้ำงของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ประกอบ 
กับประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้พิจำรณำกันส�ำรองเพิ่มเติมโดยค�ำนึงถึงผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

4.6 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอกำรขำยเป็นสินทรัพย์ที่ยึดมำจำกลูกหนี้ ซึ่งแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต�่ำกว่ำ

4.7 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

ค่ำเสือ่มรำคำของอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดงันี้

อุปกรณ์ส�ำนักงำน - 5 ปี
เครื่องตกแต่ง - 5 ปี
คอมพิวเตอร์ - 3 ปี
ยำนพำหนะ - 10 ปี
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ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไม่มีกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง

บริษัทฯ ตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้  
ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) 

บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ดังนี้
  อำยุกำรให้ประโยชน์         คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

 10 ปี

 ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ จะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ 
บริษัทฯ หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯ รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้
รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

บริษัทฯ จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่
บรษิทัฯ จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีได้แยกออกจำกสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ เงนิที่ 
บริษัทฯ จ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน 

บริษัทฯ ค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว 
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

ผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำก
งำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 ภาษีเงินได้
 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำก
ก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
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บรษิทัฯ รบัรูห้นีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต้่องเสยีภำษทีกุรำยกำร แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภำษี
เงนิได้รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษใีนจ�ำนวนเท่ำทีม่คีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีบ่รษิทัฯ จะมี
ก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี

บรษัิทฯ จะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำร
ปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชดีงักล่ำว หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัฯ จะไม่มกี�ำไรทำงภำษเีพยีงพอต่อกำรน�ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับรำยกำร 
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรือกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนักบับริษทัฯ หมำยถงึ บคุคลหรอืกจิกำรทีม่อี�ำนำจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคมุ
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจำกนี ้บคุคลหรอืกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบคุคลทีม่สีทิธิออกเสยีงโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมซึง่ท�ำให้
มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนำจในกำร
วำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว

สญัญำเช่ำทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน 
สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของ
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

สญัญำเช่ำทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำน 
จ�ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุตำมวธิเีส้นตรงตลอดอำยุ 
ของสัญญำเช่ำ

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บรษิทัฯ จะบนัทกึประมำณกำรหน้ีสินไว้ในบญัชีเมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว และ 
มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทัฯ จะเสยีทรัพยำกรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯ 
สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินให ้
ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ 
บรษิทัฯ ใช้รำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิ ยกเว้นในกรณี
ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำย 
ในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ให้มำกที่สุด 

ล�ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่ำและเปิดเผยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบกำรเงนิแบ่งออกเป็น 
สำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ จะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยตุธิรรมส�ำหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีม่กีำรวัดมลูค่ำยตุธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ�ำ
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำร 
ในเรือ่งทีม่คีวำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพนิจิและกำรประมำณกำรดงักล่ำวนีส่้งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงนิทีแ่สดงใน 
งบกำรเงินและต่อข้อมลูท่ีแสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณกำร 
ไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีแ้ต่ละประเภท ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินจิในกำรประมำณกำร 
ผลขำดทนุท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิในอดตี อำยขุองหนีท้ีค่งค้ำง
และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีเมื่อมีควำมเป็นไปได้  
ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ จะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้น ในกำรนี้
ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบรษิทัฯ ควรรบัรู้จ�ำนวนสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้ รอกำรตดับญัชเีป็นจ�ำนวนเท่ำใด 
โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภยั ซึง่ต้อง
อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ 
และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในกำรประเมนิมลูค่ำยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีไ่ม่มกีำรซือ้ขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำด 
ซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใช้
เทคนคิและแบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�ำลองได้มำจำกกำรเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลำด  
โดยค�ำนงึถงึควำมเสีย่งทำงด้ำนเครดติ สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสมัพนัธ์ และกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำของเครือ่งมอื 
ทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค�ำนวณ อำจมีผลกระทบ 
ต่อมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่ำงปี บริษทัฯ มีรำยกำรธรุกจิทีส่�ำคัญกับบคุคลหรอืกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั รำยกำรธรุกจิดังกล่ำวเป็นไปตำมเงือ่นไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ทีต่กลงร่วมกนัระหว่ำงบรษิทัฯ และบคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัเหล่ำนัน้ ซ่ึงบรษิทัฯ มนีโยบำย
ในกำรก�ำหนดรำคำส�ำหรับรำยกำรค้ำระหว่ำงกัน และรำยชื่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

1. ค่ำซื้อสินค้ำและบริกำรและค่ำบริกำรจ่ำยอื่นเรียกเก็บตำมรำคำที่ตกลงกัน

2. ซื้อและขำยสินทรัพย์ถำวรเป็นไปตำมรำคำตลำด

ช่ือกิจการ ความสัมพันธ์
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน (ในฐำนะคู่สมรส)
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รำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญในระหว่ำงปีระหว่ำงบริษัทฯ และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน)) 

ซื้อสินค้ำและบริกำร - 755

ค่ำบริกำรจ่ำยอื่นๆ 550 539

เงินปันผลจ่ำย 14,364 11,280

ซื้อสินทรัพย์ 23 30

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ำบริกำรจ่ำยอื่นๆ 4,077 2,395

ซื้อสินทรัพย์ - 7

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 64 78

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,367 578

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,431 656

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำร
และผู้บริหำร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,775 20,730

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 844 663

รวม 21,619 21,393
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
เงินสด 20 20

เงินฝำกธนำคำร 78,701 71,450

รวม 78,721 71,470

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.4 ต่อปี  
(2558: ร้อยละ 0.4 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

   (หน่วย: พันบำท)

2559 2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 18,489 16,305

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 1 เดือน - 541

1 - 3 เดือน 5,278 -

มำกกว่ำ 12 เดือน 315 2,071

รวม 24,082 18,917

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (712) (2,076)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 23,370 16,841

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,194 7,252

รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,194 7,252

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 25,564 24,093

9. ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม

 (หน่วย: พันบำท)

ลูกหน้ีตามสัญญาเงินให้กู ้ยืม 
- ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู ้ยืม 
- ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ  

เกินกว่าหนึ่งปี รวม
2559 2558 2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 649,749 202,357 - - 649,749 202,357

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,987) (242) - - (8,987) (242)

ลูกหนี้ตามสัญญา  
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 640,762 202,115 - - 640,762 202,115

(1)	 ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืมสำมำรถจ�ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำง 
นับจำกวันครบก�ำหนดช�ำระได้ดังต่อไปนี้  

 (หน่วย: พันบำท)

2559 2558
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 604,331 189,479

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 1 เดือน 29,351 12,368

1 - 3 เดือน 12,835 400

3 - 6 เดือน 3,232 -

มำกกว่ำ 12 เดือน - 110

รวม 649,749 202,357

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,987) (242)

ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 640,762 202,115

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับช�ำระหนี้ตำมสัญญำระหว่ำงลูกหนี้

กับคู่สัญญำให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวเต็มจ�ำนวน

10. ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง

 (หน่วย: พันบำท)

ลูกหน้ีจากการรับซื้อสิทธิ 
เรียกร้อง - ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี(1)

ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิ 
เรียกร้อง - ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระเกินกว่าหนึ่งปี รวม
2559 2558 2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อ  
สิทธิเรียกร้อง 878,594 537,540 909 110 879,503 537,650

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2) (32,062) (19,225) - - (32,062) (19,225)

ลูกหนี้จากการรับซื้อ  
สิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 846,532 518,315 909 110 847,441 518,425

(1)	 ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้องส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
(2)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�านวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
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บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องโดยบริษัทฯ ได้ให้สินเชื่อในอัตรำประมำณร้อยละ 70 - 95 ของมูลค่ำ 
ในใบแจ้งหนี ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ลกูหนีจ้ำกกำรรบัซือ้สทิธเิรยีกร้องสำมำรถจ�ำแนกอำยตุำมระยะ
เวลำคงค้ำงนับจำกวันครบก�ำหนดช�ำระได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

2559 2558
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 762,500 424,238

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 1 เดือน 44,873 62,126

1 - 3 เดือน 23,657 21,144

3 - 6 เดือน 26,337 2,418

6 - 12 เดือน 13,810 20,053

มำกกว่ำ 12 เดือน 8,326 7,671

รวม 879,503 537,650

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (32,062) (19,225)

ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 847,441 518,425

11. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉลี่ยประมำณ 3 ปี 
และมีก�ำหนดจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกันทุกงวดและคิดดอกเบ้ียคงที่ตลอดอำยุสัญญำ ซึ่งลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ

กำรเงินแบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก�ำหนดช�ำระตำมสัญญำได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน - ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน - ส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระเกินกว่าหนึ่งปี รวม
2559 2558 2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 130,367 133,031 125,209 61,760 255,576 194,791

หัก: รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู้ (19,132) (13,263) (13,475) (5,074) (32,607) (18,337)

รวม 111,235 119,768 111,734 56,686 222,969 176,454

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2) (46) (6,784) - - (46) (6,784)

ลูกหนี้ตามสัญญา  
เช่าการเงิน - สุทธิ 111,189 112,984 111,734 56,686 222,923 169,670

(1)		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
(2)		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�านวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถจ�ำแนกอำยุตำมระยะเวลำคงค้ำง 
นับจำกวันครบก�ำหนดช�ำระ (พิจำรณำเป็นรำยสัญญำ หำกสัญญำใดมีหนี้งวดใดงวดหนึ่งค้ำงช�ำระให้ถือว่ำยอดหนี้
ทั้งสัญญำค้ำงช�ำระด้วย) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 219,629 154,563

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 1 เดือน 2,079 5,213

1 - 3 เดือน 1,261 9,454

3 - 6 เดือน - 343

6 - 12 เดือน - 813

มำกกว่ำ 12 เดือน - 6,068

รวม 222,969 176,454

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (46) (6,784)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 222,923 169,670

 

บริษัทฯ ได้โอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
และเงินกู้ยืมระยะยำวที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 18 และ 20  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินซึ่งใช้เป็นหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น 
มีจ�ำนวน 46 ล้ำนบำทและอีกจ�ำนวน 81 ล้ำนบำท เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยำว (2558: 41 ล้ำนบำท และ 
20 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

 
12. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อมีระยะเวลำตำมสัญญำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ปี และ
มกี�ำหนดกำรจ่ำยค่ำงวดเป็นรำยงวดเท่ำกนัทกุงวดและคดิดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยสุญัญำ ซึง่ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้
แบ่งตำมระยะเวลำกำรครบก�ำหนดช�ำระตำมสัญญำได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
- ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
- ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

เกินกว่าหนึ่งปี รวม
2559 2558 2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 97,723 83,007 31,894 48,853 129,617 131,860

หัก: รำยได้ทำงกำรเงินรอรับรู้ (8,066) (8,800) (3,233) (4,297) (11,299) (13,097)

รวม 89,657 74,207 28,661 44,556 118,318 118,763

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2) (9,059) (1,667) - - (9,059) (1,667)

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 80,598 72,540 28,661 44,556 109,259 117,096

(1)		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

(2)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั้งจ�านวนแสดงหักจากลูกหนี้ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือสำมำรถจ�ำแนกตำมระยะเวลำคงค้ำงนับจำก 
วนัครบก�ำหนดช�ำระ (พจิำรณำเป็นรำยสญัญำ หำกสญัญำใดมหีนีง้วดใดงวดหนึง่ค้ำงช�ำระให้ถอืว่ำยอดหนีท้ัง้สญัญำ
ค้ำงช�ำระด้วย) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 106,080 110,153

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 1 เดือน 1,932 4,239

1 - 3 เดือน 1,293 899

3 - 6 เดือน - 430

6 - 12 เดือน - 3,042

มำกกว่ำ 12 เดือน 9,013 -

รวม 118,318 118,763

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,059) (1,667)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 109,259 117,096

13. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิ 
เรยีกร้อง ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิและลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้และดอกเบีย้ค้ำงรบัส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
2559 และ 2558 เป็นดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2559 2558
ยอดต้นปี 30,200 16,904
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี 23,751 13,296
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี (2,126) -

ยอดปลายปี 51,825 30,200

14. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีเงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้เป็นจ�ำนวนรวม 30 ล้ำนบำท  
ซึ่งประกอบด้วยเงินฝำกธนำคำรจ�ำนวน 1 ล้ำนบำท เป็นเงินโอนสิทธิที่บริษัทฯ ได้รับจำกลูกหนี้โดยมีข้อก�ำหนด 
ในกำรเบิกถอนกับทำงธนำคำรที่ให้สินเช่ือกับบริษัทฯ และอีกจ�ำนวน 29 ล้ำนบำท ได้น�ำไปค�้ำประกันกำรออก
หนังสือค�้ำประกัน ซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมลูกค้ำของบริษัทฯ (2558: 43 ล้ำนบำท 11 ล้ำนบำท และ 32 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ)
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15.  อุปกรณ์ 

 (หน่วย: พันบำท)
ส่วนปรับปรุง
ส�านักงานเช่า

เครื่อง
ตกแต่ง คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยาน
พาหนะ

ทรัพย์สิน 
ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน 

1 มกรำคม 2558 1,076 646 1,634 919 6,493 - 10,768

ซื้อเพิ่ม 2,231 30 445 1,010 - - 3,716

จ�ำหน่ำย - - (194) (23) - - (217)

31 ธันวำคม 2558 3,307 676 1,885 1,906 6,493 - 14,267

ซื้อเพิ่ม 218 26 405 1,031 - 920 2,600

จ�ำหน่ำย - - (44) - - - (44)

31 ธันวำคม 2559 3,525 702 2,246 2,937 6,493 920 16,823

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกรำคม 2558 434 212 1,270 486 585 - 2,987

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 468 112 285 259 649 - 1,773

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่ำย - - (194) (22) - - (216)

31 ธันวำคม 2558 902 324 1,361 723 1,234 - 4,544

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 662 114 349 369 649 - 2,143

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่ำย - - (29) - - - (29)

31 ธันวำคม 2559 1,564 438 1,681 1,092 1,883 - 6,658

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2558 2,405 352 524 1,183 5,259 - 9,723

31 ธันวำคม 2559 1,961 264 565 1,845 4,610 920 10,165

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2558 (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 1,773
2,143

2559 (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 2,143

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินโดยมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 2.2 ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีเครื่องตกแต่งส�ำนักงำน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�ำนักงำนจ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัด
ค่ำเสือ่มรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มลูค่ำตำมบญัชก่ีอนหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมของสนิทรพัย์ดงักล่ำวมจี�ำนวนเงนิ
ประมำณ 1.2 ล้ำนบำท (2558: 1.2 ล้ำนบำท)
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    

(หน่วย: พันบำท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน 

1 มกรำคม 2558 1,699 95 1,794

ซื้อเพิ่ม 270 - 270

31 ธันวำคม 2558 1,969 95 2,064

ซื้อเพิ่ม 90 2,413 2,503

โอนเข้ำ (โอนออก) 48 (48) -

31 ธันวำคม 2559 2,107 2,460 4,567

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกรำคม 2558 566 - 566

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 170 - 170

31 ธันวำคม 2558 736 - 736

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 198 - 198

31 ธันวำคม 2559 934 - 934

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวำคม 2558 1,233 95 1,328

31 ธันวำคม 2559 1,173 2,460 3,633

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอำยุกำรตัดจ�ำหน่ำยคงเหลือ 0.2-9.9 ปี

17.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
17.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,365 6,041

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 872 777

ค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจำกกำรท�ำสัญญำเช่ำกำรเงิน  
และสัญญำเช่ำซื้อรอรับรู้ 57 72

ผลต่ำงรำยได้ที่รับรู้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน 105 200

รวม 11,399 7,090

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำนำยหน้ำรอตัดจ�ำหน่ำย (580) (589)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดจ�ำหน่ำย (150) (193)

รวม (730) (782)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 10,669 6,308
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17.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 30,454 20,467

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน - (3)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและ  
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (4,361) (1,805)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 26,093 18,659

จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - (68)

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบญัชกีบัค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558  
มีดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 126,755 89,106

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี (ร้อยละ 20) 25,351 17,821

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน - (3)

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 168 91

ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (119) (9)

อื่นๆ 693 759

รวม 742 841

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 26,093 18,659
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: พันบำท)

อัตราดอกเบี้ย 2559 2558
(ร้อยละต่อปี)

เงินเบิกเกินบัญชี MOR 1,734 40

เงินกู้ยืมระยะสั้น 5.45 - 6.00,  
MOR - 1.75, MLR ± 0.25 220,303 63,144

ตั๋วแลกเงิน 3.85 - 5.00 625,000 250,000

รวม 847,037 313,184

หกั: ดอกเบีย้รอตัดบญัชขีองตัว๋แลกเงิน (3,199) -

รวม 843,838 313,184

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งจ�ำนวน 39 ล้ำนบำท (2558: 33 ล้ำนบำท) 
ค�้ำประกันโดยกำรโอนสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 11

ภำยใต้สญัญำเงนิกูย้มืระยะสัน้ได้ระบขุ้อก�ำหนดบำงประกำรเพือ่ให้บรษิทัฯ ต้องปฎบิตัติำม เช่น กำรด�ำรงอตัรำส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมอัตรำที่ก�ำหนดในสัญญำ และกำรด�ำรงอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ในบริษัทฯ 

 

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 (หน่วย: พันบำท)

2559 2558
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,431 656

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,431 656
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 10,306

บวก: เงินกู้เพิ่มระหว่ำงปี 54,700

หัก: จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงปี (12,845)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 52,161

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 (หน่วย: พันบำท)

2559 2558
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,319 1,929

หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ�ำหน่ำย (183) (365)

รวม 1,136 1,564

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (488) (430)

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 648 1,134

บรษิทัฯ ได้ท�ำสญัญำเช่ำกำรเงนิกบับรษิทัลสิซิง่เพ่ือเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด�ำเนนิงำนของกจิกำรโดยมกี�ำหนดช�ำระ
ค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี

บริษัทฯ มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท)

2559
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 609 710 1,319

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี (121) (62) (183)

มูลค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 488 648 1,136

(หน่วย: พันบำท)

2558
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 609 1,320 1,929

ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี (179) (186) (365)

มลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายทัง้สิน้ตามสัญญาเช่า 430 1,134 1,564
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22. หุ้นกู้

ล�าดับ วันท่ีออกหุ้นกู้ เงื่อนไข 2559 2558
1 29 เมษำยน 2558 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี 
โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 150,000 150,000

2 9 กรกฎำคม 2558 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.30 ต่อปี 
โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 200,000 200,000

3 1 มิถุนำยน 2559 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้อำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี 
โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 150,000 -

รวม 500,000 350,000

หัก: ค่ำใช้จ่ำยหุ้นกู้รอตัดบัญชี (749) (966)

หุ้นกู้ 499,251 349,034

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (199,784) -

รวม 299,467 349,034

หุ้นกู้มีข้อปฏิบัติบำงประกำรที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำม เช่น กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำรจ่ำยปันผลและ           
กำรจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สิน เป็นต้น

23. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2559 2558
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 3,886 3,124

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 361 282

ต้นทุนดอกเบี้ย 113 138

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ - (317)

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - 414

ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 245

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 4,360 3,886
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษัทฯ ประมำณ 14 ปี และ 14 ปี ตำมล�ำดับ 

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

2559 2558
อัตรำคิดลด 2.9% 2.9%

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 5.5% 5.5%

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ) 8.0% - 30.0% 8.0% - 30.0%

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนท่ีส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2559

อัตราเพิ่มข้ึน อัตราลดลง

ร้อยละ
หนี้สิน  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
หนี้สิน  

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

อัตรำคิดลด 1 (0.3) 1 0.3

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 1 0.4 1 (0.3)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง 
ในจ�ำนวนพนักงำน 20 จำกฐำนเดิม (0.2) 20 จำกฐำนเดิม 0.3

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2558

อัตราเพิ่มข้ึน อัตราลดลง

ร้อยละ
หนี้สิน  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
หนี้สิน  

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

อัตรำคิดลด 1 (0.3) 1 0.3

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 1 0.3 1 (0.3)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง 
ในจ�ำนวนพนักงำน 20 จำกฐำนเดิม (0.2) 20 จำกฐำนเดิม 0.2

24. ส�ารองตามกฎหมาย

 ภำยใต้บทบญัญตัขิองมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก�ำไร
สทุธปิระจ�ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทนุสะสม
ยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทนุส�ำรองนีจ้ะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ำรองตำมกฎหมำย
ดงักล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้

 ในปี 2559 บริษทัฯ ได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ�ำนวนเงนิ 5.2 ล้ำนบำท (2558: 3.5 ล้ำนบำท) 
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25. รายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
รำยได้ดอกเบี้ยจำก

สัญญำเงินให้กู้ยืม 55,329 35,949

กำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 85,947 53,937

สัญญำเช่ำกำรเงิน 19,842 20,951

สัญญำเช่ำซื้อ 13,179 8,856

รวมรายได้ดอกเบี้ย 174,297 119,693

26. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำก

สัญญำเงินให้กู้ยืม 38,203 25,668

กำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 43,743 21,031

สัญญำเช่ำกำรเงิน 386 300

สัญญำเช่ำซื้อ 122 149

กำรออกหนังสือค�้ำประกัน 13,592 8,095

กำรออกหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต 932 908

อื่นๆ 26 18

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 97,004 56,169

27. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
รำยได้จำกกำรขำย 50,914 92,595

ต้นทุนขำย (47,848) (89,408)

ส่วนต่ำงของรำยได้และต้นทุน 3,066 3,187

อื่นๆ 12,823 11,866

รวมรายได้อื่น 15,889 15,053

ส่วนต่ำงของรำยได้และต้นทุนคือกำรให้บริกำรจัดหำสินค้ำให้ลูกค้ำ ซึ่งแสดงด้วยยอดสุทธิของรำยได้จำกกำรจัดหำ
สินค้ำและต้นทุนของสินค้ำ โดยรวมไว้ในรำยได้อื่นในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 56,756 38,105

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 23,751 13,296

ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและค่ำบริกำรจ่ำย 3,127 2,640

ค่ำเบี้ยประกันภัย 7,369 1,575

ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำยและบริกำรทำงกำรเงิน 4,457 2,813

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 7,534 4,501

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 2,410 2,003

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 2,341 1,943

29. ก�าไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี  

30. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผล
จ่าย

เงินปันผลจ่าย 
ต่อหุ้น วันที่จ่าย

ล้ำนบำท บำท

เงินปันผลประจ�ำปี 2557 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น                     
เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2558

24 0.12 เมษำยน 2558

เงินปันผลประจ�ำปี 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น                    
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559

36 0.18 เมษำยน 2559

31. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงำนได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบด้วยเงนิท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดอืนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงนิเดอืน และเงนิทีบ่รษิทัฯ
จ่ำยสมทบให้ในอัตรำเท่ำกัน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จ�ำกัด 
และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนดังกล่ำว ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ  
รับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 0.76 ล้ำนบำท (2558: 0.62 ล้ำนบำท) 
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32. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

บรษิทัฯ ด�ำเนนิธุรกจิหลักในส่วนงำนด�ำเนินงำนทีร่ำยงำนเพยีงส่วนงำนเดยีวคอื กำรให้บรกิำรทำงกำรเงนิในรปูของ
กำรให้เช่ำซือ้และกำรให้เช่ำกำรเงนิ กำรให้สนิเชือ่โดยกำรรบัซือ้สทิธเิรียกร้องทีเ่กดิจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำและบรกิำร
และกำรให้กู้ยืมเงิน และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดย
พิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน ซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้และก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนตำมที่แสดงในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว    

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของ
กิจกำร

33. ภาระผูกพัน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีภำระผูกพันนอกเหนือจำกที่เปิดเผยในหมำยเหตุอื่น ดังนี้

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ

บรษัิทฯ ได้เข้ำท�ำสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนท่ีเกีย่วข้องกบักำรเช่ำอำคำรส�ำนกังำนและสญัญำบรกิำรอืน่ๆ อำยขุองสญัญำ
มีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

2559 2558
จ่ำยช�ำระภำยใน

ภำยใน 1 ปี 3.4 3.8

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1.6 4.6

33.2 การค�้าประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีภำระจำกกำรเข้ำค�้ำประกันลูกค้ำของบริษัทฯ เพื่อให้ธนำคำรออกหนังสือ 
ค�้ำประกันซองประกวดรำคำ ซึ่งธนำคำรจะออกให้ในนำมลูกค้ำของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน 98 ล้ำนบำท (2558:  
37 ล้ำนบำท) โดยบรษิทัฯ ได้น�ำเงนิฝำกธนำคำรจ�ำนวน 29 ล้ำนบำท เพือ่ค�ำ้ประกนักำรออกหนังสอืค�ำ้ประกนัดังกล่ำว

33.3 โครงการร่วมทุนส�าหรับพนักงาน

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ได้มีโครงกำรร่วมทุนส�ำหรับพนักงำน (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโครงกำรสวัสดิกำรพนักงำนของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้พนักงำนที่สมัครใจเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเก็บออม
โดยกำรซื้อหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสมำชิกต้องจ่ำยเงินสะสมเข้ำโครงกำรเป็นรำยเดือน และบริษัทฯ จะจ่ำยเงินสมทบ 
ให้กับสมำชิกเป็นรำยเดือนในจ�ำนวนที่เท่ำกัน ในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงำน แต่ไม่เกิน 100,000 บำท
ต่อเดือน โดยโครงกำรดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปี ในระหว่ำงปี เงินที่บริษัทฯ จ่ำยสมทบให้กับสมำชิกในโครงกำรได้แสดงไว้
เป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
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34. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลกูหนีก้ำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ลูกหนี้ตำม
สญัญำเช่ำซือ้ เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค�ำ้ประกัน เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้มืระยะสัน้ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
เงนิกูยื้มระยะยำว หุ้นกู ้และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
ดังกล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

34.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บรษิทัฯ มีควำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชือ่ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น ลกูหนีต้ำมสญัญำเงนิให้กูย้มื ลกูหน้ี
จำกกำรรบัซือ้สทิธเิรยีกร้อง ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิและลูกหนีต้ำมสญัญำเช่ำซ้ือ ฝ่ำยบรหิำรควบคมุควำมเสีย่งนี้ 
โดยกำรก�ำหนดให้มนีโยบำยและวิธกีำรในกำรควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมำะสม ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่คำดว่ำจะได้รบัควำมเสยีหำย 
ทีเ่ป็นสำระส�ำคญัจำกกำรให้สนิเช่ือ นอกจำกนี ้ กำรให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯ ไม่มีกำรกระจกุตวัเน่ืองจำกบริษทัฯ มฐีำน 
ของลกูค้ำทีห่ลำกหลำยและมอียูจ่�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯ อำจต้องสูญเสยีจำกกำรให้สนิเชือ่คอืมลูค่ำ
ตำมบัญชขีองลูกหนีส้ทุธจิำกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ

34.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ อำจได้รับควำมเสียหำยอันสืบเนื่อง 
มำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน 
ของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไม่มเีงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ ดงัน้ัน ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำด 
จึงมีเฉพำะควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยและควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนเท่ำนั้น 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้ คอืควำมเสีย่งทีม่ลูค่ำของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิจะเปลีย่นไปเนือ่งจำกกำรเปลีย่นแปลง
ของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ 
และส�ำหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัทีค่รบก�ำหนด หรอืวนัทีม่กีำร
ก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้   

 (หน่วย: ล้ำนบำท)
2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

ภายใน  
1  ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน (ร้อยละต่อปี)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 76 3 79 0.4
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 26 26 -
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 641 - - - 641 15
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 846 1 - - 847 14 - 15
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 111 112 - - 223 5.5 - 9.9
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 80 29 - - 109 5.5 - 8.2
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - 29 1 - 30 0.85 - 1.35
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

ระยะสั้น
622 - 222 - 844 3.85 - 6.00,

MOR, MOR - 1.75,
MLR + 0.25

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 2 2 -
เงินกู้ยืมระยะยำว - - 52 - 52 MLR, MLR - 1.00, 

MLR - 0.75
หุ้นกู้ 200 299 - - 499 5.25 - 5.30
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - 1 14.20
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)
2558

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

ภายใน  
1  ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน (ร้อยละต่อปี)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด - - 70 1 71 0.4

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 24 24 -

ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 202 - - - 202 15

ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 518 - - - 518 14 - 15

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 113 57 - - 170 6.8 - 7.8

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 72 45 - - 117 5.9 - 8.0

เงินฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค�ำ้ประกนั - 32 11 - 43 0.4

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและ 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 250 - 63 - 313

4.2 - 5.0,   
MOR, MLR

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 1 1 -

เงินกู้ยืมระยะยำว - - 10 - 10 MLR, MLR - 0.75

หุ้นกู้ - 349 - - 349 5.3

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 2 - - 2 14.2

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษัิทฯ มคีวำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีส่�ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบักำรเข้ำท�ำธรุกรรมค�ำ้ประกนักำรซือ้สนิค้ำเป็นเงนิ
ตรำต่ำงประเทศ บรษิทัฯ จงึได้ตกลงท�ำสัญญำซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืบริหำรควำมเสีย่ง

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มสีญัญำซ้ือเงนิเหรียญสหรฐัอเมรกิำล่วงหน้ำจ�ำนวน 1.08 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ  
ในอัตรำ 35.94 - 36.20 บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่จะครบก�ำหนดในเดอืนมกรำคม - กมุภำพนัธ์ 2559 อย่ำงไรกต็ำม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษัิทฯ ไม่มสีนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศและไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำ
อัตรำแลกเปลีย่น

34.3  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง คอื ควำมเสีย่งท่ีบรษิทัฯ จะไม่สำมำรถปฏบิตัติำมภำระผกูพนัได้เม่ือครบก�ำหนด เนือ่งจำก
ไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินได้เพียงพอตำมควำมต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม  
ซึง่อำจท�ำให้เกดิควำมเสยีหำยได้  
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วนัทีท่ีค่รบก�ำหนดของเครือ่งมอืทำงกำรเงนินบัจำกวนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 
2558 มดีงัน้ี

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รายการ
2559

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 79 - - - 79
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - 26 - - 26
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม (1) - 641 - - 641
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (1) - 846 1 - 847
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 111 112 - 223
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ (1) - 80 29 - 109
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - - - 30 30
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - 844 - - 844
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - 2 - - 2
เงินกู้ยืมระยะยำว - 20 32 - 52
หุ้นกู้ - 200 299 - 499
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1 - - 1

(1)	 ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม	สัญญารับซื้อสิทธิเรียกร้อง	สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกิน	1	ปี	 
รวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รายการ
2558

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 71 - - - 71
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - 24 - - 24
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม (1) - 202 - - 202
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (1) - 518 - - 518
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (1) - 113 57 - 170
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ (1) - 72 45 - 117
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - - - 43 43
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - 313 - - 313
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - 1 - - 1
เงินกู้ยืมระยะยำว - 9 1 - 10
หุ้นกู้ - - 349 - 349
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - - 1 - 1

(1)	 ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม	สัญญารับซื้อสิทธิเรียกร้อง	สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกิน	1	ปี	 

รวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
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34.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แต่มีสินทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมโดยแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2559

มูลค่า 
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมลูค่ายตุธิรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 79 79 - - 79
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 26 - 26 - 26
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 641 - 641 - 641
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 847 - 847 - 847
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 223 - - 237 237
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 109 - - 114 114
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 30 2 28 - 30
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 844 - 844 - 844
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 2 - 2 - 2
เงินกู้ยืมระยะยำว 52 - 52 - 52
หุ้นกู้ 499 - 501 - 501
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 - 1 - 1

(หน่วย: ล้ำนบำท)

2558

มูลค่า 
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมลูค่ายตุธิรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 71 71 - - 71
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 24 - 24 - 24
ลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม 202 - 202 - 202
ลูกหนี้จำกกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง 518 - 518 - 518
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 170 - - 164 164
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ 117 - - 118 118
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน 43 11 32 - 43
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 313 - 313 - 313
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 1 - 1 - 1
เงินกู้ยืมระยะยำว 10 - 10 - 10
หุ้นกู้ 349 - 351 - 351
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2 - 2 - 2

กำรจัดล�ำดบัชัน้ของมูลค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 เป็นไป
ตำมท่ีก�ำหนดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 4.15
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำม
หลักเกณฑ์ ดังนี้

ก)  สนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิทีจ่ะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสัน้ ได้แก่ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิฝำกธนำคำร
ที่มีภำระค�้ำประกันแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข) มูลค่ำยุติธรรมของลูกหนี้ตำมสัญญำเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้ตำมสัญญำรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือประมำณตำมมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ย
ตลำดปัจจุบันของเงินให้กู้ยืมประเภทเดียวกัน

ค) มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำว หุ้นกู้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคตคดิลดด้วยอตัรำดอกเบีย้โดยประมำณในตลำดปัจจุบนัส�ำหรบัเงนิกูยื้มทีม่เีงือ่นไข
ใกล้เคียงกัน

35. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุน 
กำรด�ำเนนิธรุกิจของบริษทัฯ และเสรมิสร้ำงมูลค่ำกำรถอืหุน้ให้กบัผูถ้อืหุ้น โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ  
มีอัตรำส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ำกบั 3.19:1 (2558: 1.85:1)  

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

1) จ่ำยเงินปันผลจำกก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.0112 บำท 
และจ่ำยเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จ�ำนวน 20 ล้ำนหุ้น ในอัตรำ 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หำกเหลือเศษ 
จะจ่ำยเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำรวมหุ้นละ 0.1112 บำท 

2) ออกเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จ�ำนวนไม่เกิน 160 ล้ำนหน่วย ให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในอัตรำส่วน 5 หุ้นต่อ 4 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ในรำคำเสนอขำยหน่วยละ 2.50 บำท

3) เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100 ล้ำนหุ้น ท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 
300 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว

4) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทนุเพือ่รองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลและกำรใช้สทิธติำมใบส�ำคัญแสดงสทิธจิ�ำนวน 20 ล้ำนหุ้น 
และ 80 ล้ำนหุ้น ตำมล�ำดับ

37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯ ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2558 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของ
เจ้ำของ

 (หน่วย: บำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 56,169,005 55,260,955

รำยได้อื่น 15,052,699 15,960,749

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560
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ชื่อบริษัท บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)

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

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

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000353

โทรศัพท์ 0-2686-3200-4

โทรสำร 0-2686-3228, 0-2682-6089

เว็บไซต์ www.leaseit.co.th

บุคคลอ้างอิง

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

ผู้สอบบัญชี นำงสำวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 
นำงสำวรัตนำ จำละ       ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3734 
นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4951

 บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 
อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 66(0)-2264-0777  โทรสำร 66(0)-2264-0789-90

17. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

 112 / รายงานประจ�าปี 2559
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